em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo
inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
P. Acolhei com bondade no vosso reino
os nossos irmãos e irmãs que partiram
desta vida e todos os que morreram na
vossa amizade. Unidos a eles, esperamos
também nós saciar-nos eternamente da
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
P. Por ele dais ao mundo todo bem e
toda graça. Por Cristo, com Cristo, em
Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a honra
e toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

18. Rito da Comunhão

P. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de
filhos digamos juntos:
T. Pai nosso...
(O celebrante continua)

19. Canto de Comunhão
REFRÃO: Sou a fonte das águas correntes, Pão e Vinho da mesa do Pai. /
Vinde a Mim e bebei na torrente, vinde
e a sede de amor saciai.
1. Vem, ó Jesus, saciar nossa fome, com
o teu Corpo, no pão e no vinho; / e no teu
fogo, que tudo consome, vem abrasar o
teu povo a caminho.

2. Trigos e uvas de cachos diversos, hoje
se unem no vinho e no pão. / Reúne, ó
Deus, os teus filhos dispersos, no mesmo
Espírito, num só coração.
3. Por teu Espírito nós fomos gerados na
água viva e na fé batismal. / Acende em
nós o seu fogo sagrado, chama de paz e
de amor fraternal.
4. No mesmo ardor de teu sopro divino,
vamos contigo levar, ó Jesus, / a Boa Nova
aos teus pequeninos, a voz aos mudos e
aos cegos a luz.
Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão

(Gl 4.6)

Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que
clama: Abba, Pai!

20. Canto de Ação de Graças

1. O Senhor me elegeu no seio de minha
família. / O menor entre os irmãos, pastor
das ovelhas feridas. / Mas com amor me
olhou e viu em mim valor. / Pôs brasa em
minha boca, santificou minhas mãos. /
No altar do Mistério eu me prostrarei. /
Me ungirás um Profeta, Sacerdote e Rei.
REFRÃO: Quero atender teu chamado, ó Pai, / e corresponder com
fidelidade, / atualizar teu reino aqui.
/ Homem do altar pra sempre serei.
/ Nas mãos o sacrifício pela Humanidade, / por Cristo e em Cristo em
memória de Ti.

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Possa valer-nos, Senhor
nosso Deus, a comunhão no vosso
sacramento, ao proclamarmos nossa
fé na Trindade eterna e santa, e na sua
indivisível Unidade. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais
22. Vivência

L. A celebração de hoje recordou a importância da comunhão como grande atitude
de vida, pois Deus mesmo, em seu mistério,
é comunhão. Esforcemo-nos por viver esta
comunhão entre nós, na comunidade e no
dia a dia, com todas as pessoas, especialmente as que mais sofrem e até mesmo
aquelas que nos ofenderam.

23. Bênção Final e Despedida
P.
T.
P.
T.

O Senhor esteja convosco
Ele está no meio de nós.
Deus vos abençoe e vos guarde.
Amém.

P. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós.
T. Amém.

P. Volte para vós o seu olhar e vos dê a
sua paz.
T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.

P. A alegria do Senhor seja a vossa força;
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

24. Canto Final
1. Ressuscitou o Rei da Glória! / Cristo
venceu por amor. / Canta, celebra a vitória. / Cristo hoje ressuscitou.
REFRÃO: Cristo vive! (2x) Cristo Reina!

(2x) Cristo Impera! (2x) / Ressuscitou meu

Senhor!

2. Cristo Jesus, ressurgindo, / a Luz vence
a escuridão. / Ó morte, onde está tua
vitória / na festa da Ressurreição?
3. O Pai nos dá Jesus Cristo, / Filho da
Virgem Maria / pelo Espírito Santo, /
fonte de amor e alegria.
4. Cantai louvores e glórias. / É para nós
novo dia. / O Cristo se faz alimento. / É
Pão na Eucaristia.
SOLENIDADE DO CORPO E SANGUE
DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
Na próxima quinta-feira, dia 20 de junho,
celebraremos a solenidade de Corpus
Christi, dia em que toda a Igreja celebra
o mistério da presença real do Senhor na
Eucaristia, por amor a nós. Não deixe de
participar da Santa Missa e da Procissão.
A programação começa com a oração de
Vésperas, às 15h, no interior da Igreja da
Candelária, saindo em seguida a Procissão
em direção à Catedral Metropolitana.
Participe e traga 1kg de alimento não perecível. Comemore o Pão do Céu partilhando
o pão da terra!
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Santíssima Trindade

Solenidade - 11º Domingo do Tempo Comum

Encerrado o Tempo Pascal, celebramos a Solenidade da Santíssima Trindade, uma

das três solenidades que celebramos no retorno do Tempo Comum. A liturgia de hoje
nos convida a celebrar o mistério de Deus, que, sendo Um, não é um ser solitário. É
uma perfeita comunidade de vida e de amor: um só Deus em três Pessoas. Que esta
Eucaristia nos ajude a compreender e a vivenciar melhor o desejo de Deus, que é o
de vivermos em comunhão com Ele e com os irmãos.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.

Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

Antífona da Entrada
(De pé)

1. Deus eterno a vós louvor! Glória à
vossa Majestade! / Anjos e homens com
fervor, vos adoram, Deus Trindade: //
“Santo, Santo, Santo é Deus! Glória a vós
nos altos céus”.
2. Pai Eterno, a criação que chamastes
vós do nada, / que sustenta vossa mão,
com acorde imenso brada: // “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, // exaltando
a vós, Jesus, glória cante a vossa cruz!
4. Deus Espírito, Sol de amor, eis vos
louvam vossos santos. / Qual de um íris
o fulgor, entoando eternos cantos. // “Nós
também, com santo ardor, celebramos
vosso amor!”

2. Saudação

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.

Bendito seja Deus Pai, bendito o Filho
unigênito e bendito o Espírito Santo.
Deus foi misericordioso para conosco.

4. Hino de Louvor

T. Amém.

P. OREMOS: Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a Palavra da verdade e o
Espírito santificador, 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, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

P. Glória a Deus nas alturas,
T. e paz na terra aos homens por Ele
amados. / Senhor Deus, rei dos céus, /
3. Ato Penitencial
Deus Pai todo-poderoso: / nós vos louvaP. No início desta celebração eucarísmos, / nós vos bendizemos, / nós vos adotica, peçamos a conversão do coração,
ramos, / nós vos glorificamos, / nós vos
fonte de reconciliação e comunhão com
damos graças por vossa imensa glória.
Deus e com os irmãos e irmãs.		
/ Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, /
(Momento de silêncio)
Senhor Deus, / Cordeiro de Deus, / Filho
de Deus Pai. / Vós que tirais o pecado
P. Tende compaixão de nós, Senhor.
do mundo, / tende piedade de nós. / Vós
T. Porque somos pecadores.
que tirais o pecado do mundo, / acolhei
P. Manifestai, Senhor, a vossa miseria nossa súplica. / Vós que estais à direita
córdia.
do Pai, / tende piedade de nós. / Só vós
sois o Santo, / só vós, o Senhor, / só vós, o
T. E dai-nos a vossa salvação.
Altíssimo, / Jesus Cristo, / com o Espírito
P. Deus todo-poderoso tenha compaiSanto, na glória de Deus Pai. / Amém.
xão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna.
5. Oração
P. Senhor, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.

T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.

Entrada: Ignaz Franz, Henrich Bone e Karls Erhard; Aclamação: Reginaldo Veloso e Silvio Milanez; Ofertas: Frei Fabreti;
Comunhão: Maria de Fátima de Oliveira e Oswaldo J. Santos; Ação de Graças: Egder Sabino e Erick Sabino; Canto Final: Oswaldo J. Santos.

Liturgia da Palavra
L. A vida cristã mergulha suas raízes no
mistério de um Deus Uno e Trino. Pela
paixão, morte e ressurreição de Jesus,
fomos introduzidos nesta comunhão de
vida e amor que é a Trindade Santíssima.

6. Primeira Leitura

(Pr 8,22-31) (Sentados)

Leitura do Livro dos Provérbios
Assim fala a Sabedoria de Deus: 22“O
Senhor me possuiu como primícia de
seus caminhos, antes de suas obras
mais antigas; 23desde a eternidade fui
constituída, desde o princípio, antes das
origens da terra. 24Fui gerada quando
não existiam os abismos, quando não
havia os mananciais das águas, 25 antes
que fossem estabelecidas as montanhas,
antes das colinas fui gerada. 26Ele ainda
não havia feito as terras e os campos,
nem os primeiros vestígios de terra do
mundo. 27Quando preparava os céus,
ali estava eu, quando traçava a abóbada
sobre o abismo, 28quando firmava as
nuvens lá no alto e reprimia as fontes
do abismo, quando 29fixava ao mar os
seus limites — de modo que as águas
não ultrapassassem suas bordas — e
lançava os fundamentos de terra, 30 eu
estava ao seu lado como mestre-de-obras; eu era seu encanto, dia após dia,
brincando, todo o tempo, em sua presença, 31brincando na superfície da terra,
e alegrando-me em estar com os filhos
dos homens”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial
(Sl 8,4-5.6-7.8-9)

REFRÃO: Ó Senhor nosso Deus, como
é grande vosso nome por todo o universo!
1. Contemplando estes céus que plasmastes * e formastes com dedos de artista; vendo a lua e estrelas brilhantes, *
perguntamos: “Senhor, que é o homem,
para dele assim vos lembrardes * e o tratardes com tanto carinho?”
2. Pouco abaixo de Deus o fizestes, *
coroando-o de glória e esplendor; vós lhe

destes poder sobre tudo, * vossas obras
aos pés lhe pusestes:
3. as ovelhas, os bois, os rebanhos, * todo
o gado e as feras da mata; passarinhos e
peixes dos mares, * todo ser que se move
nas águas.

8. Segunda Leitura

(Rm 5,1-5)

Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos
Irmãos: 1Justificados pela fé, estamos
em paz com Deus, pela mediação do
Senhor nosso, Jesus Cristo. 2Por ele
tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na
qual estamos firmes e nos gloriamos,
na esperança da glória de Deus. 3E não
só isso, pois nos gloriamos também de
nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância, 4 a constância
leva a uma virtude provada, a virtude
provada desabrocha em esperança; 5e
a esperança não decepciona, porque o
amor de Deus foi derramado em nossos
corações pelo Espírito Santo que nos foi
dado. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho

(De pé)

REFRÃO: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
1. Rendei graças ao Senhor: que seu amor
é sem fim! / Diga o povo de Israel: que seu
amor é sem fim! / Digam aos seus sacerdotes: que seu amor é sem fim! / Digam todos
que o temem: que seu amor é sem fim!

10. Evangelho

(Jo 16,12-15)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
P. NAQUELE TEMPO, disse Jesus a
seus discípulos: 12“Tenho ainda muitas
coisas a dizer-vos, mas não sois capazes
de as compreender agora. 13Quando,
porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos
conduzirá à plena verdade. Pois ele não
falará por si mesmo, mas dirá tudo o que
tiver ouvido; e até as coisas futuras vos
anunciará. 14Ele me glorificará, porque
receberá do que é meu e vo-lo anunciará.
15
Tudo o que o Pai possui é meu. Por

isso, disse que o que ele receberá e vos
anunciará, é meu”. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia

(Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé

(De pé)

P. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
T. criador do céu e da terra, de todas
as coisas visíveis e invisíveis. Creio
em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho
Unigênito de Deus, nascido do Pai
antes de todos os séculos: Deus de
Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de
Deus verdadeiro, gerado, não criado,
consubstancial ao Pai. Por ele todas as
coisas foram feitas. E por nós, homens,
e para nossa salvação, desceu dos céus:
e se encarnou pelo Espírito Santo, no
seio da Virgem Maria, e se fez homem.
Também por nós foi crucificado sob
Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus,
onde está sentado à direita do Pai. E
de novo há de vir, em sua glória, para
julgar os vivos e os mortos; e o seu
reino não terá fim. Creio no Espírito
Santo, Senhor que dá a vida, e procede
do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho
é adorado e glorificado: ele que falou
pelos profetas. Creio na Igreja, una,
santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para remissão dos
pecados. E espero a ressurreição dos
mortos e a vida do mundo que há de
vir. Amém.

13. Preces da Comunidade

P. Unidos a toda a Igreja que incessantemente eleva louvores ao Pai, pelo
Filho, no Espírito, apresentemos nossas
preces.
1. Pela Santa Igreja de Deus, para que
cada vez mais se torne, em suas palavras e ações, sinal vivo do Deus que é
comunhão, rezemos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco,
para que, em seu vigoroso esforço,
todos os povos encontrem a paz e a

comunhão e vejam os frutos de seu
empenho, rezemos:
3. Por nossa Arquidiocese, para que
a celebração do Ano Vocacional proporcione um ambiente de acolhida ao
chamado do Deus de Amor, rezemos:
4. Pelos que não acreditam na vida de
comunidade e fraternidade, para que, vendo o testemunho dos cristãos, superem
o egoísmo e o individualismo, rezemos:		
(Outras intenções)

P. Atendei, ó Pai, as preces que vossa
Igreja, reunida em nome de vosso amado
Filho e na força do Espírito, confiantemente vos apresenta. Atendei-as todas,
segundo vossa santa e misericordiosa
vontade. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Liturgia Eucarística
14. Canto das Ofertas

(Sentados)

1. Vinde Espírito de Deus e enchei os
corações dos fiéis com vossos dons! / Acendei neles o amor com um fogo abrasador,
vos pedimos, ó Senhor!
REFRÃO: E cantaremos aleluia! / E
a nossa terra renovada ficará, / se o
vosso Espírito, Senhor, nos enviais.
2. Vós que unistes tantas gentes, tantas
línguas diferentes, numa fé, na unidade,
/ pra buscar sempre a verdade e servir o
vosso Reino com a mesma caridade.

15. Convite à Oração

(De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que esta
nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja
aceito por Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício, para glória do seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

16. Oração Sobre as Oferendas

P. Senhor nosso Deus, pela invocação
do vosso nome, santificai as oferendas
de vossos servos e servas, fazendo de nós
uma oferenda eterna. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística III

Prefácio
O mistério da Santíssima Trindade

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças,
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai
santo, Deus eterno e todo-poderoso. Com
vosso Filho único e o Espírito Santo sois
um só Deus e um só Senhor. Não uma
única pessoa, mas três pessoas num só
Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito
Santo. E, proclamando que sois o Deus
eterno e verdadeiro, adoramos cada uma
das pessoas, na mesma natureza e igual
majestade. Unidos à multidão dos anjos e
dos santos, nós vos aclamamos, jubilosos,
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
P. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do
universo, e tudo o que criastes proclama
o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso, e pela força
do Espírito Santo, dais vida e santidade
a todas as coisas e não cessais de reunir
o vosso povo, para que vos ofereça em
toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um
sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos: santificai
pelo Espírito Santo as oferendas que vos
apresentamos para serem consagradas,
a fim de que se tornem o Corpo e = o
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso, que nos mandou celebrar
este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Na noite em que ia ser entregue, ele
tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu
a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.

Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele
tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos,
dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA
DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós
que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
P. Celebrando agora, ó Pai, a memória
do vosso Filho, da sua paixão que nos
salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua
ascensão ao céu, e enquanto esperamos
a sua nova vinda, nós vos oferecemos em
ação de graças este sacrifício de vida e
santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Olhai com bondade a oferenda da
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que
nos reconcilia convosco e concedei que,
alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do
Espírito Santo e nos tornemos em Cristo
um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só
espírito!
P. Que ele faça de nós uma oferenda
perfeita para alcançarmos a vida eterna
com os vossos santos: a Virgem Maria,
Mãe de Deus, São José, seu esposo, os
vossos Apóstolos e Mártires, N. (o santo
do dia ou o padroeiro) e todos os santos,
que não cessam de interceder por nós na
vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
P. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai,
que este sacrifício da nossa reconciliação
estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa
Igreja, enquanto caminha neste mundo:
o vosso servo o Papa N., o nosso Bispo
N., com os bispos do mundo inteiro, o
clero e todo o povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Atendei às preces da vossa família,
que está aqui, na vossa presença. Reuni

Corpus Christi
2 0 / 0 6 / 19 - 16 H
Procissão saindo da Candelária rumo à Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro

