
Tríduo à Santíssima
Trindade - 3º Dia

Santíssima

Trindade,

Comunidade

de Amor!
(30 de maio a 5 de junho)

Abertura

Dirigente: Reunidos para nossa oração em fa-
mília, queremos fortalecer nossa fé, reforçar 
nossa esperança e vivenciar o amor entre nós. 
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 Espíri-
to Santo estejam com vocês.” (2 Coríntios 13,13)

Todos: Amém!

Dirigente: Neste Domingo (no Domingo que passou), 
celebramos a Solene Festa da Santíssima Trin-
dade, mistério central da fé e da vida cristã. 
Ela nos identifica como cristãos, pois fomos 
batizados “em nome do Pai, e do Filho e do Es-
pírito Santo”. Por isso, cada vez que dizermos 
o Credo, confirmamos nossa fé na Santíssima 
Trindade.

Canto: Refrão: Creio, Senhor, mas aumentai mi-
nha fé. / 1. Eu creio em Deus, Pai Onipotente, 
Criador do céu e da terra. / 2. Creio em Jesus, 
nosso irmão, verdadeiramente Homem-Deus. 
/ 3. Creio também no Espírito de amor, Grande 
Dom que a Igreja recebeu.

Oração à Santíssima Trindade

Dirigente: Crer que Deus é Pai, significa reco-
nhecer que todos somos filhos e filhas e, por-
tanto, irmãos e irmãs, filhos de um mesmo Pai. 
Rezemos: 

Todos: Deus Pai Criador, agradecemos o 
dom da vida, e teu amor por toda a huma-
nidade.

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

Dirigente: Crer que Deus é Filho, significa acre-
ditar que Jesus é Deus também, feito homem e 
nosso irmão, enviado para anunciar o Reino e 
para nos salvar. Rezemos:

Todos: Jesus, agradecemos a Salvação que nos 
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foi concedida, e teus ensinamentos a nós dei-
xados. 

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

Dirigente: Crer que Deus é Espírito Santo, sig-
nifica crer que Deus enviou seu Espírito para 
santificar e animar a vida das pessoas e da 
Igreja. Rezemos:

Todos: Espírito Santificador, agradecemos os 
dons que de ti recebemos. Ajuda-nos a fruti-
ficá-los. 

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

Vão, eis que eu estarei com vocês!

Dirigente: Jesus, antes de partir, deixa a gran-
de missão aos seus discípulos. Ouçamos sua 
Palavra.

Leitor:  (Lê Mateus 28,16-20)

Dirigente: “Portanto, ide e fazei discípulos 
meus todos os povos, batizando-os em nome 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo...” É em 
nome da Trindade, que é iniciada a caminha-
da cristã de nossas vidas. Formamos a Igreja, 
comunidade dos irmãos que devem testemu-
nhar este amor de Deus. Ao fazermos o Sinal 
da Cruz, lembramos esta verdade cristã. Atu-
almente, vemos muitas pessoas usarem uma 
corrente com a cruz. Será que sabem o seu 
real significado?

(Tempo para conversar)

Oração Final e Bênção

Dirigente: Rezemos pelas famílias, Escola do 
Amor, para que assumam com responsabili-
dado, a educação cristã de seus filhos, sendo 
espaço de fé, amor e perdão.
Todos: Deus Trindade, em vossa infinita bon-
dade, abençoai nossas famílias.
Dirigente: Rezemos pelas famílias que estão 
passando por diversas dificuldades. Que em 
nós, na comunidade e na sociedade, encon-
trem apoio e solidariedade.
Todos: Deus Trindade, em vossa infinita bon-
dade, abençoai nossas famílias.
Dirigente: Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e 
nos proteja como seus filhos e filhas. 
Todos: Amém!
Dirigente: Que Deus Filho nos conceda a sua 
graça e nos dê a sua paz. 
Todos: Amém!
Dirigente: Que Deus Espírito Santo, santifique 
nossos corações e nos anime na caminhada de 
nossa vida.
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!

Diocese de Tubarão
Todos os direitos reservados

www.diocesetb.org.br

Imagens: Freepik (Premium)


