
Tende compaixão de nós, Senhor.
Porque somos pecadores.
Manifestai, Senhor, a vossa misericór-
dia.
E dai-nos a vossa salvação.

P.: Deus, todo-poderoso e rico em 
misericórdia, tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos con-
duza à Vida Eterna.
T.: Amém.

4. HINO DE LOUVOR
P.: 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 ado-
ramos,  / nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças por vossa imensa 
glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito. / Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai. / Vós que ti-
rais o pecado do mundo, tende pieda-
de de nós. / Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica. / Vós 
que estais à direita do Pai, tende pie-
dade 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.

5. ORAÇÃO DO DIA
P.: OREMOS: Ó Deus, nosso Pai, en-
viando ao mundo a Palavra da verdade 
e o Espírito santificador, revelastes o 
vosso inefável mistério. Fazei que, 
professando a verdadeira fé, reconhe-
çamos a glória da Trindade e adoremos 
a Unidade onipotente. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.
T.: Amém.

L.: Os discípulos de Jesus recebem a 
missão de testemunhar a sua proposta 

SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

 A Solenidade que hoje celebramos é um convite a contemplar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade 
e que criou os homens para os fazer comungar nesse mistério de amor. Em Deus não existe uma única Pessoa, mas três 
pessoas num só Deus. Ser discípulo é aceitar o convite para se vincular com a comunidade do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Iniciemos nossa celebração cantando.
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1. CANTO DE ENTRADA
Em coro a Deus louvemos            Fr Luiz Susin

1. Em coro a Deus louvemos: / eterno é 
seu amor! / Pois Deus é admirável: / 
eterno é seu amor!

//: Por nós fez maravilhas, louvemos 
o Senhor! :\\

2. Criou o céu e a terra: / eterno é seu 
amor! / Criou o sol e a lua: / eterno é 
seu amor!

3. Fez águas, nuvens, chuvas: / eterno 
é seu amor! / Fez pedras, terras, mon-
tes, / eterno é seu amor!

4. Distribuiu a vida, / eterno é seu 
amor!  / Na planta, peixe e ave, / eter-
no é seu amor!

5. E fez à sua imagem, / eterno é seu 
amor! / O homem livre e forte, / eterno 
é seu amor!

6. Na história que fazemos, / eterno é 
seu amor! / Deus vai à nossa frente, / 
eterno é seu amor!

7. E quando nós pecamos, / eterno é 
seu amor! / Perdoa e fortalece, / eter-
no é seu amor!

2. SAUDAÇÃO
P.: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T.: Amém.
P.: O Deus da esperança que nos cumu-
la de toda alegria e paz em nossa fé, 
pela ação do Espírito Santo, esteja con-
vosco.
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no Amor de Cristo!

3. ATO PENITENCIAL
P.: O Senhor Jesus, que nos convida à 
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos 
chama à conversão. Reconheçamos 
ser pecadores e invoquemos com con-
fiança a misericórdia do Pai. 

pausa 

de vida no meio do mundo e são en-
viados a apresentar, a todos os ho-
mens e mulheres o convite de Deus 
para integrar a comunidade trinitária. 
Ouçamos com atenção.

6. PRIMEIRA LEITURA   Dt 4,32-34.39-40

Leitura do Livro do Deuteronômio
Moisés falou ao povo, dizendo: “In-

32

terroga os tempos antigos que te pre-
cederam, desde o dia em que Deus 
criou o homem sobre a terra, e investi-
ga de um extremo ao outro dos céus, 
se houve jamais um acontecimento 
tão grande, ou se ouviu algo seme-
lhante. Existe, porventura, algum po-

33

vo que tenha ouvido a voz de Deus 
falando-lhe do meio do fogo, como tu 
ouviste, e tenha permanecido vivo? 
34Ou terá jamais algum Deus vindo 
escolher para si um povo entre as na-
ções, por meio de provações, de sinais 
e prodígios, por meio de combates, 
com 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 gra-39

va-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. 
40

Guarda suas leis e seus mandamen-
tos 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 sem-
pre.”  Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL                Sl 32

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

1. Reta é a palavra do Senhor, * e tudo 
o que ele faz merece fé. Deus ama o di-
reito e a justiça, * transborda em toda 
a terra a sua graça. R.:

RITOS INICIAIS
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2. 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.: Feliz o povo que o Senhor escolheu 
por sua herança.

3. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os 
que o temem, * e que confiam espe-
rando em seu amor, para da morte 
libertar as suas vidas * e alimentá-los 
quando é tempo de penúria. R.:

4. No Senhor nós esperamos confian-
tes, * porque ele é nosso auxílio e pro-
teção! Sobre nós venha, Senhor, a vos-
sa graça, * da mesma forma que em 
vós nós esperamos! R.:

8. SEGUNDA LEITURA             Rom 8,14-17

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos
Irmãos: Todos aqueles que se deixam 

14

conduzir pelo Espírito de Deus são fi-
lhos de Deus. De fato, vós não rece-

15

bestes um espírito de escravos, para 
recairdes no medo, mas recebestes 
um espírito de filhos adotivos, no qual 
todos nós clamamos: Abá, ó Pai! O 

16

próprio Espírito se une ao nosso espí-
rito para nos atestar que somos filhos 
de Deus. E, se somos filhos, somos 17

também herdeiros, herdeiros de Deus 
e co-herdeiros de Cristo; se realmente 
sofremos com ele, é para sermos tam-
bém glorificados com ele.
Palavra do Senhor.
T.:  Graças a Deus!

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

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

10. EVANGELHO                          Mt 28,16-20

P.: O Senhor esteja convosco.
T.: Ele está no meio de nós.
P.: † Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus.
T.: Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, os onze discípulos 
16

foram para a Galileia, ao monte que 
Jesus lhes tinha indicado. Quando vi-

17

ram Jesus, prostraram-se diante dele. 
Ainda assim alguns duvidaram. Então 

18

Jesus aproximou-se e falou: “Toda a 
autoridade me foi dada no céu e sobre 
a terra. Portanto, ide e fazei discípu-19

los meus todos os povos, batizando-os 
em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo, e ensinando-os a observar tu-20

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

       11. HOMILIA

       12. PROFISSÃO DE FÉ
Credo Niceconstantinopolitano

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, ho-
mens, / e para a nossa salvação, / des-
ceu dos céus:
aqui todos se inclinam até “se fez homem”

e se encarnou pelo Espírito Santo, / no 
seio da Virgem Maria, / e se fez ho-
mem. / Também por nós foi crucifi-
cado sob Pôncio Pilatos; / padeceu e 
foi sepultado. / Ressuscitou ao ter-
ceiro 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 adora-
do 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. ORAÇÃO DA ASSEMBLEIA
P.: Elevemos a nossa oração a Deus Pai, 
que revelou ao mundo o seu grande 
amor no dom do Filho e do Espírito 
Santo, e digamos, cheios de confiança:

T.:Pai nosso, que estais nos céus, ouvi-
nos!

1. Pelas Igrejas do mundo inteiro que 
acreditam no mistério da Santíssima 
Trindade, para que vivam na Comu-
nhão da qual nasceram, peçamos con-
fiantes.

2. Pelos governantes e legisladores, 
para que não ponham obstáculos à 

liberdade a que Deus chama os ho-
mens pelo seu Espírito, peçamos con-
fiantes.

3. Por todos os povos e nações da ter-
ra, para que recebam a palavra de 
Deus e o Batismo e reconheçam em 
Jesus Cristo o Salvador, peçamos con-
fiantes.

4. Por todos aqueles que vivem no so-
frimento, envolvidos por conflitos ou 
por doenças, para que sintam a graça e 
a consolação do Espírito Santo, peça-
mos confiantes.

outras intenções da comunidade

P.: Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, escutai com bondade as ora-
ções que o Espírito Santo pôs em nos-
sos lábios e dai-nos a graça de fazer-
mos sempre a vossa vontade. Por 
Cristo Senhor nosso.
T.: Amém.

14. CANTO DAS OFERENDAS
Bendito sejas                         Pe. José Cândido da Silva

1. Bendito sejas, / ó rei da glória! / Res-
suscitado, / Senhor da Igreja. / Aqui 
trazemos as nossas ofertas.

Vê com bons olhos, / nossas humildes 
ofertas / tudo o que temos, / seja pra 
Ti, ó Senhor.

2. Vidas se encontram / no altar de 
Deus. / Gente se doa, / dom que se 
imola. / Aqui trazemos as nossas ofer-
tas.

3. Maior motivo / de oferenda, / pois o 
Senhor / ressuscitou / para que todos 
tivéssemos vida.

4. Irmãos da terra, / irmãos do céu / 
juntos cantemos / glória ao Senhor. / 
Aqui trazemos as nossas ofertas.

        15. CONVITE À ORAÇÃO

P.: Orai, irmãos e irmãs, para que o 
nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai 
todo-poderoso.

T.: Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para a 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.
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17. PREFÁCIO DA S.S. TRINDADE
O mistério da Santíssima Trindade            Missal p. 379                                                                   

P.: O Senhor esteja convoco.
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 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 pes-
soas num só Deus. Tudo o que reve-
lastes 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...

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Missal p. 482

Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 

universo, e tudo o que criastes procla-

ma 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 ces-

sais 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!

       Por isso, nós vos suplicamos: san-
tificai 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!

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 CÁ-

LICE 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!

    Salvador do mundo, salvai-nos!    T.: 

Vós que nos libertas pela cruz e res-

surreição.

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 espe-

ramos a sua nova vinda, nós vos ofere-

cemos em ação de graças este sacri-

fício de vida e santidade.
T.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Olhai com bondade a oferenda da vos-
sa 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 tor-
nemos em Cristo um só corpo e um só 
espírito.
T.: Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

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, e todos os 
santos, que não cessam de interceder 
por nós na vossa presença.
T.: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

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 Francis-
co, o nosso bispo João, com os bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes.
T.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em 
vós, Pai de misericórdia, todos os vos-
sos filhos e filhas dispersos pelo mun-
do inteiro.
T.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

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, espera-

mos também nós saciar-nos eterna-
mente da vossa glória, por Cristo, 
Senhor nosso.
T.: A todos saciai com vossa glória!

Por ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça.
P.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na uni-
dade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.
T.: Amém!

19. RITO DA COMUNHÃO
P.: O Senhor nos comunicou seu Espíri-
to. Com a confiança e a liberdade de 
filhos, digamos juntos: 
T.: Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o vosso nome, venha 
a nós o vosso reino, seja feita a vossa 
vontade, assim na terra como no céu. 
O Pão nosso de cada dia nos dai hoje; 
perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido, e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal.

P.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados 
pela vossa misericórdia, sejamos sem-
pre livres do pecado e protegidos de 
todos os perigos, enquanto, vivendo a 
esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.
T.: Vosso é o Reino, o poder e a glória 
para sempre.

P.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, 
eu vos dou a minha paz. Não olheis os 
nossos pecados, mas a fé que anima a 
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
T.: Amém.

P.: A paz do Senhor esteja sempre con-
vosco.
T.: O amor de Cristo nos uniu.

P.: No espírito de Cristo Ressuscitado, 
saudai-vos com um sinal de paz.

Segue a saudação como de costume...

20. CORDEIRO DE DEUS

P.: Felizes os convidados para o Ban-
quete nupcial do Cordeiro. Eis o Cor-
deiro de Deus que tira o pecado do 
mundo.

T.: ( ) Senhor, eu não sou digno a  de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo a .( )
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        24. AVISOS DA COMUNIDADE

25. BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

P.: O Senhor esteja convosco.
T.: Ele está no meio de nós.

P.: Deus vos abençoe e vos guarde.
T.: Amém.

P.: Ele vos mostre a sua faze e se com-
padeça de vós.
T.: Amém.

P.: Volva 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.: Em nome do Senhor. Ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe.
T.: Graças a Deus! 

26. CANTO FINAL  À escolha

«É mistério!»

  Celebramos, hoje, o maior mistério 

da nossa fé cristã, o mistério da 

Santíssima Trindade. Se algo é mis-

tério, então, é porque não pode ser 

compreendido totalmente, senão não 

seria mistério. Muito bem! Nós cre-

mos que existe um único Deus em três 

Pessoas Divinas. Ninguém é mais Deus 

do que ninguém no seio da Santíssima 

Trindade. Essas três Pessoas são 

consideradas “Eternas”, em outras pa-

lavras, não tiveram começo. O Pai 

sempre foi Deus, o Filho sempre foi 

Deus e o Espírito Santo sempre foi 

Deus.

 Mas, de uma maneira misteriosa, o 

Pai “gera” o Filho nessa eternidade 

sem princípio e o Amor do Pai e do 

Filho é o Espírito Santo. Nem por isso 

podemos pensar no Pai como aquele 

que “vem primeiro”, em Jesus como 

aquele vem depois e o Espírito Santo 

como o último. Os três são eternos e 

sempre existiram. Ufa! Realmente não 

é fácil entender isso, mas é muito im-

portante. Vamos tentar mais uma vez! 
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        21. CANTO DA COMUNHÃO
Ao recebermos, Senhor                   Joel Elói Franz

1. Ao recebermos Senhor, / tua presen-
ça sagrada / pra confirmar teu amor, / 
faz de nós tua morada. / Surge um 
sincero louvor, / brota a semente plan-
tada, / faz-nos seguir teu caminho, / 
sempre trilhar tua estrada.
Desamarrem as sandálias e descan-
sem, / este chão é terra santa, irmãos 
meus! / Venham orem, comam, can-
tem, venham todos! / E renovem a 
esperança no Senhor.

2. O Filho de Deus com o Pai / e o 
Espírito Santo, / nesta Trindade um só 
Ser, / que pede a nós sermos santos. / 
Dá-nos, Jesus, teu poder / de se doar 
sem medida, / deixa que compreen-
damos / que este é o sentido da vida.

3. Ao virmos te receber, / nós te 
pedimos, ó Cristo, / faze brilhar nosso 
ser, / indo ao encontro, ao Pai Santo. / 
Sem descuidar dos irmãos, / mil faces 
da tua Face. / Faze que o coração sinta / 
a força da caridade.  

22. CANTO DA COMUNHÃO 2
Deus Eterno a vós louvor                            Haydn

1. Deus eterno, a Vós louvor. / Glória à 
vossa Majestade! / Anjos e homens 
com fervor, /  vos adoram, Deus 
Trindade. //: 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. :\\

3. Filho eterno, nosso Irmão, / vossa 
morte deu-nos vida,/ vosso sangue, 
salvação! / Toda a Igreja, agradecida. 
//: Louva e exalta a vós, Jesus, / glória 
canta à vossa Cruz. :\\

4. Deus Espírito, Sol de Amor, / 
procedeis do Pai, do Filho. / Eis vos 
louvam vossos santos, / entoando 
eternos cantos. //: Santo, Santo é o 
Senhor, / Uno e Trino, Deus de Amor!:\\

        23. DEPOIS DA COMUNHÃO
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.
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 Como podemos compreender que 

Jesus, Segunda Pessoa Divina, é Deus 

igual ao Pai? São João nos diz que 

“Deus é amor” (1Jo 4,8). Esse Amor é 

também, por natureza, pura doação. 

Para nós, a doação total é impossível! 

Podemos, se nosso orgulho não nos 

impede, dar muito de nós aos outros, 

mas não podemos dar tudo, pois, se 

conseguíssemos dar tudo o que somos 

a alguém, deixaríamos de existir. Em 

Deus não é assim! 

 O Pai é doação eterna e Ele se doa 

ao Filho de uma maneira tão profunda 

e tão perfeita, que se doa inteiramente 

e sem reservas. E porque não guarda 

nada, absolutamente nada para Si, o 

Filho (Jesus) é tão Deus quanto o Pai. E 

o Amor que existe entre o Pai e o Filho 

é tão infinito e perfeito que Ele mesmo 

é Deus, é o Espírito Santo. Por isso, 

Santo Agostinho “resume' a Trindade 

com a seguinte frase: “O Pai é o Aman-

te, o Filho é o Amado e o Espírito Santo 

é o Amor”!

 Conta-se que esse mesmo Santo 

Agostinho, certo dia, andando numa 

praia e tentando entender esse grande 

mistério da Trindade, viu uma criança 

com uma concha, tentando colocar a 

água do mar num buraco que tinha 

feito na areia. O santo já chegou adver-

tindo a criança de aquilo era impos-

sível. Para sua surpresa, a criança se 

revelou sendo um anjo e lhe disse que 

da mesma maneira era impossível “ca-

ber” numa mente humana todo o 

mistério de Deus Uno e Trino! Isso nos 

consola, pois, se não conseguimos en-

tender muita coisa até aqui, não tem 

problema. É mistério! Só sabemos, por 

revelação divina, o que é, mas o “como 

é” só Deus sabe!

Pe. João Paulo Cardoso
Seminário Maior Diocesano

LEITURAS da SEMANA

2ª-feira: 1Pd 1,3-9; Sl 110; Mc 10,17-27 / 3ª-
feira: 1Pd 1,10-16; Sl 97; Mt 11,25 / 4ª-feira: 
1Pd 1,18-25; Sl 147; Mc 10,32-45 / 5ª-feira 
(Solenidade de Corpus Christi): Ex 24,3-8; Sl 
115; Hb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 / 6ª-feira 
(S. Justino): 1Pd 4,7-13; Sl 95; Mc 11,11-26 / 
Sábado: Jd 17.20b-25; Sl 62; Mc 11,27-33
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