
Tríduo à Santíssima
Trindade - 2º Dia

Espírito Santo,

o Dom de Deus!
(23 a 29 de maio)

Abertura

Dirigente: Louvado seja Nosso Senhor Jesus 
Cristo!

Todos: Para sempre seja louvado.

Dirigente: Celebramos neste Domingo (no Do-
mingo passado) a Festa de Pentecostes: a descida 
do Espírito Santo sobre os Apóstolos e a Vir-
gem Maria. Nossa oração em família, hoje, nos 
convida a refletirmos e a rezarmos sob a ação 
do Espírito Santo. 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: A nossa Igreja nasce com a força 
do Espírito Santo. O impulso dado aos Após-
tolos e à Mãe Maria, sinalizam o início de sua 
missão. Missão cujo anúncio de Jesus e de seu 
Evangelho chegou até nós, e deve ter continui-
dade. Confiantes, então, rezemos:

Todos: Divino Espírito Santo, continuai a ilumi-
nar a caminhada da Igreja, para que seja fiel 
à missão e sinal de esperança nos dias atuais. 
Amém!

Canto: /: Jesus, manda teu Espírito, para trans-
formar meu coração :/

Oração à Santíssima Trindade

Dirigente: Deus, nosso Pai e Criador, te ben-
dizemos e te glorificamos, pelo dom da vida 
em nós e na beleza da natureza, obra de tuas 
mãos. Amém!

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

Dirigente: Jesus, envia-nos a cada dia, com a 
força do Espírito Santo, como aos Apóstolos 
que ouviram estas palavras: “A paz esteja con-
vosco! Como o Pai me enviou, também eu vos 
envio. (...:) Recebei o Espírito Santo.” (João 20,21-22)

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

Dirigente: Divino Espírito Santo, que tua luz 
ilumine nossos passos e renove, a cada dia, o 

Tríduo à Santíssima

Família, oásis de misericórdia!
Caminho de santidade!

Oração em

Família 2021

Ano de São José - Coração de Pai
Ano da Família - Alegria do Amor



propósito de vivermos e celebrarmos nossa fé, 
em família e na comunidade. Amém!

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

A vinda do Espírito 

Santo prometido

Dirigente: Antes de partir para o Pai, Jesus 
falou aos seus discípulos: “Agora eu enviarei 
aquele que meu Pai prometeu. Por isso, fi-
quem esperando na cidade, até que vocês se-
jam revestidos da força do alto” (Lucas 24,49). A 
promessa de Jesus se realiza. Ouçamos:

Leitor/a: (Lê Atos dos Apóstolos 2,1-3)

Dirigente: Estavam reunidos, em comunidade. 
Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o Es-
pírito Santo os animou para que fossem pre-
gar o Evangelho a todos os povos. São Paulo, 
em Gálatas 5,22-23, nos fala em viver segundo 
o Espírito: 

Todos: “O fruto do Espírito é amor, alegria, 
paz, paciência, mansidão e domínio de si. Con-
tra estas coisas não existe lei.”

Dirigente: Como, em família, cultivamos estes 
frutos do Espírito?

(Tempo para conversar)

Oração Final e Bênção

Dirigente: Senhor, ajuda-nos a assumir nossa 
missão cristã com espírito de misericórdia, di-
álogo, caridade, como família acolhedora e 
solidária para com os que mais sofrem.

Todos: Atendei, Senhor, nossa prece!

Dirigente: Rezemos a Oração ao Divino Espíri-
to Santo.

Todos: Vinde, Espírito Santo, enchei os cora-
ções dos Vossos fiéis e acendei neles o fogo 
do Vosso amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito 
e tudo será criado, e renovareis a face da terra.

Dirigente: Oremos. Deus, que instruístes os co-
rações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito 
Santo, fazei que apreciemos retamente todas 
as coisas segundo o mesmo Espírito e goze-
mos sempre da Sua consolação. Por Cristo, Se-
nhor nosso.

Todos: Amém!

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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