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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

30 DE MAIO DE 2021 
 

Continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra de 
Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São muitos 

os horários de transmissão de missas em nossos canais católicos que 
podemos acompanhar, durante esse tempo de restrições pela pandemia, 
mas vivendo a dignidade de povo sacerdotal que nosso batismo nos 

conferiu, podemos não só acompanhar, mas CELEBRAR com nossas 
famílias o Dia do Senhor. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 
Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um crucifixo, uma 
imagem ou ícone de Nossa Senhora e uma vela a ser acesa no momento 

da celebração. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou 
a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam 

juntos. 

 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os 
cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 
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CELEBRAÇÃO 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto:1 

1. Deus eterno a vós louvor! Glória a vossa majestade! 
Anjos e homens com fervor, vos adoram, Deus Trindade. 
Cante a terra com amor! Santo, santo é o Senhor. 

Cante a terra com amor! Santo, santo é o Senhor. 
 

2. Pai eterno, a criação que tirastes vós do nada, 
Repousando em vossa mão, um acorde imenso brada: 
Quem me fez foi vosso amor, Glória a vós, Pai criador! 

Quem me fez foi vosso amor, Glória a vós, Pai criador! 
 
3. Filho eterno, nosso irmão, vossa morte deu-nos vida, 

Vosso sangue, salvação. Toda a igreja, agradecida, 
Louva, exalta a vós, Jesus, glória canta a vossa cruz! 

Louva, exalta a vós, Jesus, glória canta a vossa cruz! 
 
4. Deus Espírito, sol de amor, procedeis do Pai, do Filho. 

Vossos dons sempre mandais a nós pobres que cantamos. 
Santo, santo é o Senhor, Uno e Trino, Deus de amor. 

Santo, santo é o Senhor, Uno e Trino, Deus de amor. 
 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
 
D.: Ao celebrarmos hoje a solenidade da Santíssima Trindade, tomamos 

consciência da verdadeira face daquele Deus que Jesus nos revelou, por 
isso, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a 

comunhão do Espírito Santo, estejam sempre conosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

Ato Penitencial: 
D.: Querida família, o sinal da cruz que traçamos em nosso corpo no 

início desta celebração é a nossa profissão de fé no Deus Trino, o único 
Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo, o Deus que por amor nos criou 
e nos redimiu.  

Para estar na presença do Deus três vezes santo e ouvirmos dignamente 
a sua Palavra, peçamos perdão para sermos purificados de nossos 
pecados. 

 
(Breve momento de silêncio) 

 
D.: Senhor, enviado pelo Pai para buscar os perdidos, tende 
misericórdia de nós. 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=g3zTUw6leCA 

https://www.youtube.com/watch?v=g3zTUw6leCA
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T.: Senhor, tende piedade de nós! 

 
D.: Cristo, que continuais a nos visitar com a graça do seu Espírito, 

tende misericórdia de nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós! 
 

D.: Senhor, que vieste criar um novo mundo fundado no Amor, tem 
piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós! 

 
D.: Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna. 
T.: Amém. 
 

Hino de louvor:2 
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele 

amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós 
vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor 

Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de 
nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós 

que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o 
Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o 

Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 
 
D.: Oremos 

Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a Palavra da verdade e o 
Espírito da santidade, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, 

professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e 
adoremos a Unidade onipotente. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:             (Dt 4,32-34.39-40) 
 

L.: Leitura do livro de Deuteronômio 
Moisés falou ao povo, dizendo: “Interroga os tempos antigos que te 
precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e 

investiga, de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um 
acontecimento tão grande ou se ouviu algo semelhante. Existe, 
porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-lhe do 

meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá 
jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por 

meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, com 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=XtrBoeXXpu8 

https://www.youtube.com/watch?v=XtrBoeXXpu8
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mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo 

o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios 
olhos? Reconhece, pois, hoje, e grava-o em teu coração, que o Senhor é 

o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro 
além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te 
prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas 

longos dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te vai dar para 
sempre”. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Salmo:3                (Sl 32) 

 
T.: Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. 
 

L.: Reta é a Palavra do Senhor, 
e tudo o que ele faz merece fé. 

Deus ama o direito e a justiça, 
transborda em toda a terra a sua graça. R. 
 

L.: A palavra do Senhor criou os céus, 
e o sopro de seus lábios, as estrelas. 
Ele falou e toda a terra foi criada, 

ele ordenou e as coisas todas existiram. R. 
 

L.: Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, 
e que confiam esperando em seu amor, 
para da morte libertar as suas vidas 

e alimentá-los quando é tempo de penúria. R. 
 

L.: No Senhor nós esperamos confiantes, 
porque ele é nosso auxílio e proteção! 
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, 

da mesma forma que em vós nós esperamos! R. 
 
Segunda Leitura:             (Rm 8,14-17) 

 
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos:  

Irmãos: Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus 
são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, 
para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, 

no qual todos nós clamamos: Abbá, ó Pai! O próprio Espírito se une ao 
nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E, se somos 
filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros de 

Cristo; se realmente sofremos com ele, é para sermos também 
glorificados com ele. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=OLgw3A1FJ5o&list=RDebeJxRNApnU&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=OLgw3A1FJ5o&list=RDebeJxRNApnU&index=4
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Aclamação ao Evangelho:4 
T.: Aleluia, Aleluia! Aleluia, Aleluia! 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espirito Divino, 
ao Deus que é, que era e que vem pelos séculos. Amém. 
 

EVANGELHO:              (Mt 28,16-20) 
 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galileia, ao monte que 

Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante 
dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e 
falou: “Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, 

ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que 

vos ordenei! Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do 
mundo”. Palavra da Salvação. 
T: Glória a vós, Senhor. 

 
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 

Música de meditação: 5 (Baseada na meditação de Santo Agostinho) 
 

O mistério da Trindade 
 

Caminhando na praia deserta 

Me vi a pensar no mistério da Trindade Santa 
Quando ao longe um menino tentava 

Com uma concha colocar o mar 
Num buraquinho na areia 

 

Logo me aproximei dizendo a ele 
Que era um trabalho em vão 
Qual surpresa, era um anjo! 

Que me olhou e então me disse: 
"É mais fácil pôr o mar aqui 

Que compreenderes a Trindade 
E todo o seu mistério" 

 

D.: Vamos professar juntos nossa fé:  
T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e 
em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido 

pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob 
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão 

dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está 
sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a 
                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=t8hfK6Z_FcM 
5 https://www.youtube.com/watch?v=y3FkKYq27eQ 

https://www.youtube.com/watch?v=t8hfK6Z_FcM
https://www.youtube.com/watch?v=y3FkKYq27eQ
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julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja 

católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na 
ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 

 
A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 

 
D.: Querida família, elevemos os nossos corações, nosso pensamento, 

nosso olhar para o alto e intercedamos pelas nossas necessidades na 
terra. 

L.: Ó Santíssima Trindade, quando fomos batizados o ministro fez cair 
água três vezes sobre nossas cabeças e disse: "Eu te batizo em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo"... Fomos, portanto, batizados na 

trindade do seu amor. Ajuda-nos a difundir entre nós esta comunhão 
de amor para sermos dignos de ser chamados "Filhos de Deus", 
rezemos. 

T.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
 

L.: Ó Deus Pai, abre os nossos olhos ao espanto e a maravilha diante da 
beleza e à harmonia da criação, abre os nossos lábios ao agradecimento 
por nos tê-la confiada e abre as nossas mãos à ação responsável para 

guardá-la com cuidado e amor, rezemos… 
 

L.: Ó Jesus, Filho de Deus, com a tua encarnação, morte e ressurreição 
revelaste-nos o rosto de Deus, ajude-nos a observarmos o teu novo 
mandamento de amar-nos uns aos outros como nos amaste, rezemos ... 

 
L.: Ó Espírito Santo, inflama os nossos corações com o fogo da caridade 
para conhecer a Deus, amá-lo e servi-lo com humildade, fidelidade e 

generosidade, rezemos ... 
 

(Preces espontâneas...) 
 

D.: Ó Deus, nosso Pai, nos tornamos intercessores diante de Ti, 

pedimos, se for da tua vontade que, atenda as preces que fizemos 
comunitariamente e aquelas que estão no silêncio do nosso coração. Por 

Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espirito Santo.  
T.: Amém.  
 

D.:. Em Jesus encontramos a graça do Senhor, um Deus misericordioso 
e compassivo, lento para a ira, rico em graça e fidelidade. É por isso que 
ousamos dizer... 

T.: Pai Nosso ... 
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 
D.: O Senhor esteja conosco. 
T.: Ele está no meio de nós. 
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D.: Deus todo-poderoso nos abençoe na sua bondade e infunda em nós 

a sabedoria da salvação 
T.: Amém. 

 
D.: Sempre nos alimente com os ensinamentos da fé e nos faça 
perseverar em boas obras. 

T.: Amém. 
 
D.: Oriente para ele os nossos passos, e nos mostre o caminho da 

caridade e da paz. 
T.: Amém. 

 
D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém. 

 
D.: Glorifiquemos o Senhor com nossa vida; fiquemos em paz e o 

Senhor nos acompanhe. 
T.: Amém. 
 

Cantos: 
 

A) 6 
Te Deum laudamus 
Te Dominum confitemur 

1. Deus infinito nós te louvamos 

E nos submetemos ao teu poder 
As criaturas no seu mistério mostram 

A grandeza de quem lhes deu o ser 
Todos os povos sonham 
E vivem nesta esperança 

De encontrar a paz 
Suas histórias todas apontam 

Para o mesmo rumo, onde Tu estás 
 
Santo, Santo, Santo 

Santo, Santo, Santo 
Todo poderoso é o nosso Deus 

2. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos 

E te agradecemos teu imenso amor 
Teu nascimento, teu sofrimento 
Trouxe vida nova, onde existe a dor 

Nós te adoramos e acreditamos 
Que és o Filho Santo do nosso Criador 
E professamos tua verdade 

Que na humanidade plantou tamanho amor 

                                                           
6https://www.youtube.com/watch?v=x9j8AjvNhGo&list=RDx9j8AjvNhGo&start_radio=1&rv=x9j8AjvNh
Go&t=0 

https://www.youtube.com/watch?v=x9j8AjvNhGo&list=RDx9j8AjvNhGo&start_radio=1&rv=x9j8AjvNhGo&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=x9j8AjvNhGo&list=RDx9j8AjvNhGo&start_radio=1&rv=x9j8AjvNhGo&t=0
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3. Deus infinito, teu Santo Espírito 

Renova o mundo sem jamais cessar 
Nossa esperança, nossos projetos 

Só se realizam quando Ele falar 
Todo poderoso, somos o teu povo 
Que na esperança vive a caminhar 

Dá que sejamos teu povo santo 
Que fará do mundo teu trono e teu altar 

B)7 

Senhor e Criador que és nosso Deus 
Vem inspirar estes filhos teus 
Em nossos corações derrama tua paz 

E um povo renovado ao mundo mostrarás 
 
Sentimos que tu és a nossa luz 

Fonte do amor, fogo abrasador 
Por isso é que ao rezar em nome de Jesus 

Pedimos nesta hora os dons do teu amor 
Se temos algum bem, virtude ou dom 
não vem de nós, vem do teu favor 

Pois que sem ti ninguém 
Ninguém pode ser bom 

Só tu podes criar a vida interior 
 
Infunde, pois agora em todos nós 

Que como irmãos vamos refletir 
A luz do teu saber e a força do querer 
A fim de que possamos juntos construir 

E juntos cantaremos sem cessar 
Cantos de amor para te exaltar 

És Pai, és Filho e és Espírito de paz 
 
Por isso em nossa mente 

Tu sempre reinarás 
Amém, aleluia 
 

 

 

Para acessar semanalmente o subsídio “Celebrar em Família” acesse o 
site cnbb.org.br, na aba principal clique em “Formação”, depois 

“Downloads”, ou acesse diretamente o link: 
https://www.cnbb.org.br/downloads/ 

 

 

                                                           
7 https://www.youtube.com/watch?v=TXWgtjiUego 

https://www.cnbb.org.br/downloads/
https://www.youtube.com/watch?v=TXWgtjiUego

