
Tríduo à Santíssima
Trindade - 1º Dia

Jesus: veio do

Pai e voltou

para o Pai
(16 a 22 de maio)

Abertura

Dirigente: Reunimo-nos como família que 
reza e busca caminhar conforme os ensina-
mentos de Jesus. Com a Igreja toda, celebra-
mos, neste Domingo (no Domingo passado), a Festa 
da Ascenção de Jesus, sua subida ao céu. Esta 
festa lembra que sempre devemos voltar nos-
so olhar para o céu, nossa pátria definitiva, e 
para o mundo onde temos ainda uma missão 
a cumprir. Invoquemos a Deus:

Todos: Em nome do Pai...

Dirigente: “A graça de Nosso Senhor Jesus Cris-
to, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espí-
rito Santo estejam com vocês.” (2 Coríntios 13,13)

Todos: Amém!

Dirigente: Jesus, continuas agindo através da-
queles que acreditam em ti e se dispõem a vi-
ver no teu amor. Faz com que, através de nos-
sa vivência familiar, sejamos teus discípulos 
missionários. Amém!

Canto: Refrão: Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, 
o Senhor. / Jesus Cristo é o Senhor, glória a ti, 
Senhor. / 1. Da minha vida ele é o Senhor. (3x) / 
Glória a ti, Senhor. / 2. Da minha família ele é 
o Senhor. (3x) / Glória a ti, Senhor.

Oração à Santíssima Trindade

Dirigente: Deus, nossa força e salvação, pro-
tege nossa família. Ajuda-nos a sermos fortes 
diante das dificuldades que a vida nos apre-
senta. E que sigamos confiantes em tua prote-
ção. Amém!

(Pai Nosso..., Ave Maria..., Glória ao Pai...)

Dirigente: Jesus, nosso Mestre e Senhor, nes-
ta Semana de Oração pela Unidade Cristã, Tu 
nos falas: “Permanecei no meu amor e produ-
zireis muitos frutos” (Cf João 15,5-9). Faz com que 
permaneçamos firmes na fé e vivamos a uni-
dade e a paz. Amém!

(Pai Nosso..., Ave Maria..., Glória ao Pai...)

Dirigente: Espírito Santo, ilumina nosso cami-
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nhar. Fortalece nossa vivência de fé e nossa 
solidariedade para com as pessoas que sofrem 
e que necessitam de nossa ajuda. Amém!

(Pai Nosso..., Ave Maria..., Glória ao Pai...)

Jesus de volta para o Pai

Dirigente: Os Discípulos fizeram a experiên-
cia da caminhada com Jesus. Escutaram seus 
ensinamentos, vivenciaram, em comunidade a 
partilha da vida e do pão. No entanto, Jesus 
falou que os deixaria para voltar para junto de 
Deus Pai. Ouçamos:

Leitor/a: (Lê Lucas 24, 50-53)

Dirigente: A Festa da Ascensão nos lembra 
que, antes de partir, Jesus disse aos discípulos: 
“...Eis que eu estarei com vocês todos os dias, 
até o fim do mundo” (Mateus 28,20). Nesta certe-
za, devemos viver na alegria e na fé em Jesus, 
continuando sua missão de anunciar a boa 
nova do Reino de Deus. Como anunciamos a 
Boa Nova de Jesus, no dia a dia de nossa vida?

(Tempo para conversar)

Oração Final e Bênção

Dirigente: Jesus, fortalece-nos com teu amor, 
para que vivamos, em família, a harmonia, o 
amor, o perdão, o respeito mútuo e a alegria 
de construirmos a caminhada do bem e da 
verdade. Amém!

Todos: Fica conosco, Senhor!

Dirigente: Jesus, que tua Palavra penetre o co-
ração das pessoas, a fim de que, convertam-se 
e sigam teus ensinamentos. Amém!

Todos: Fica conosco, Senhor!

Dirigente: Jesus, que nos disseste: “Eu deixo 
para vocês a paz, eu lhes dou a minha paz” 
(João 14,27), pedimos pela paz nas famílias, em 
nossa comunidade e no mundo. Amém!

Todos: Fica conosco, Senhor!

Dirigente: “O Senhor te abençoe e te guarde. 
O Senhor mostre seu rosto brilhante e tenha 
piedade de ti. O Senhor mostre a sua face e te 
conceda a paz.” (Números 6,24)

Todos: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espíri-
to Santo. Amém!
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