Domingo depois de Pentecostes
SANTÍSSIMA TRINDADE
Solenidade

Vésperas I
Hino
Santíssima Trindade,
Oceano de paz,
A Igreja Vos consagra
Seu perene louvor.
Inesgotável fonte
De vida e santidade,
Dentro da vossa casa
Sentimo-nos irmãos.

Pai de glória infinita,
Verbo da eterna luz,
Espírito de graça
E de perfeito amor,

Fazei que, iluminados,
Nos esplendores da glória,
Vejamos vosso rosto
Por toda a eternidade.
Salmodia
Ant. 1		 Glória a Vós, Santíssima Trindade, que sois um
só Deus, antes de todos os tempos, agora e para sempre.
Salmo 112 (113)
1
Louvai, servos do Senhor, *
		 louvai o nome do Senhor.
2
Bendito seja o nome do Senhor, *
		 agora e para sempre.
3
Desde o nascer ao pôr do sol, *
		 seja louvado o nome do Senhor.

TEMPO COMUM
4
O Senhor domina sobre todos os povos, *
		 a sua glória está acima dos céus.
5
Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, *
		 que tem o seu trono nas alturas,
6
e Se inclina lá do alto *
		 a olhar o céu e a terra?

Levanta do pó o indigente *
		 e tira o pobre da miséria,
8
para o fazer sentar com os grandes, *
		 com os grandes do seu povo;
9
e no lar transforma a estéril *
		 em ditosa mãe de família.
7

Ant. Glória a Vós, Santíssima Trindade que sois um só
Deus, antes de todos os tempos, agora e para sempre.
Ant. 2		 Bendita seja a Santíssima Trindade e indivisível
Unidade; nós Lhe damos graças porque usou de misericórdia
para connosco.
Salmo 147 (147 B)

Glorifica, Jerusalém, o Senhor, *
		 louva, Sião, o teu Deus.
12

Ele reforçou as tuas portas *
		 e abençoou os teus filhos.
14
Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras *
		 e saciou-te com a flor da farinha.
13

Envia à terra a sua palavra, *
		 corre veloz a sua mensagem.
16
Faz cair a neve como lã, *
		 espalha a geada como cinza.
15

Faz cair o granizo como migalhas de pão *
		 e com o seu frio gelam as águas.
18
Envia a sua palavra e derrete-as, *
		 faz soprar o vento e correm as águas.
17
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Revelou a sua palavra a Jacob, *
		 suas leis e preceitos a Israel.
20
Não fez assim com nenhum outro povo, *
		 a nenhum outro manifestou os seus juízos.
19

Ant. Bendita seja a Santíssima Trindade e indivisível
Unidade; nós Lhe damos graças porque usou de misericórdia
para connosco.
Ant. 3		 Louvor e glória a Deus, Trindade Santíssima,
Pai, Filho e Espírito Santo, agora e para sempre.
Cântico

Ef 1, 3-10

3
Bendito seja Deus, *
		 Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto do Céu nos abençoou, *
		 com todas as bênçãos espirituais em Cristo.
4
Ele nos escolheu, antes da criação do mundo, *
		 para sermos santos e irrepreensíveis, †
		 em caridade, na sua presença.
5
Ele nos predestinou, de sua livre vontade, *
		 para sermos seus filhos adoptivos, por Jesus Cristo,
6
para que fosse enaltecida a glória da sua graça, *
		 com a qual nos favoreceu em seu amado Filho;
7
n’Ele temos a redenção, pelo seu Sangue, *
		 a remissão dos nossos pecados;

segundo a riqueza da sua graça, *
		 que Ele nos concedeu em abundância,
com plena sabedoria e inteligência, *
9
		 deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade:
8

segundo o beneplácito que n’Ele de antemão estabelecera, *
		 para se realizar na plenitude dos tempos:
instaurar todas as coisas em Cristo, *
		 tudo o que há nos céus e na terra.
10

Ant. Louvor e glória a Deus, Trindade Santíssima, Pai,
Filho e Espírito Santo, agora e para sempre.

TEMPO COMUM

Leitura breve

Rom 11, 33-36

Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus!
Como são insondáveis os seus juízos e incompreensíveis os
seus caminhos! Quem conheceu o pensamento do Senhor?
Quem foi o seu conselheiro? Quem Lhe deu primeiro para que
tenha de receber retribuição? D’Ele, por Ele e para Ele são
todas as coisas. Glória a Deus para sempre. Amen.
Responsório breve
V. Bendigamos o Pai e o Filho e o Espírito Santo.
Louvemo-l’O para sempre.
R. Bendigamos o Pai e o Filho e o Espírito Santo.
Louvemo-l’O para sempre.
V. Só a Deus, honra e glória.
R. Louvemo-l’O para sempre.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Bendigamos o Pai e o Filho e o Espírito Santo.
Louvemo-l’O para sempre.
Cântico evangélico (Magnificat)
Ant. Nós Vos damos graças, ó Deus, nós Vos damos graças, verdadeira e única Trindade, única e suprema Divindade,
única e santa Unidade.
Preces
Deus Pai, por meio do Espírito Santo, vivificou o Corpo de
Cristo, seu Filho, e estabeleceu-O como fonte de vida para
os homens. Ao Deus Uno e Trino elevemos o nosso grito de
louvor, dizendo:
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Deus Pai, todo-poderoso e eterno, em nome de vosso Filho
enviai sobre a Igreja o Espírito Santo Consolador,
— para que a conserve na unidade do amor e da verdade perfeita.
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Enviai, Senhor, operários à vossa messe, para ensinarem todos
os homens e os baptizarem em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo
— e os confirmarem na fé.
Ajudai, Senhor, todos os que sofrem perseguição pelo nome
de vosso Filho,
— que prometeu o Espírito da verdade para falar por eles.
Pai todo-poderoso, fazei que todos conheçam que Vós, o Verbo
e o Espírito Santo sois um só Deus,
— e vivam na fé, na esperança e na caridade.
Pai e Senhor de todos os homens, tornai os nossos irmãos defuntos participantes da vossa glória,
— na qual o vosso Filho e o Espírito Santo reinam convosco
eternamente.
Pai nosso
Oração

Deus Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável
mistério, enviando ao mundo a Palavra da verdade e o Espírito
da santidade, concedei-nos que, na profissão da verdadeira fé,
reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a Unidade na sua omnipotência. Por Nosso Senhor.
Invitatório
Ant. Vinde, adoremos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e
Espírito Santo.
Salmo invitatório.

Laudes
Hino
Santíssima Trindade, ao vosso trono
Subam perenemente os nossos hinos,
Como expressão do amor que nos abrasa
O coração.

TEMPO COMUM

Tudo nos vem daquela eterna vida
De que Vós nos fazeis participantes.
Robustecei a nossa fé que implora
Os vossos dons.
E Vós, ó Cristo, imagem de Deus Pai,
Nobre videira de que somos ramos,
Conservai sempre viva em nós a seiva
Da vossa graça.
Vós, Espírito Santo, amor e fogo,
Sempre tão suave, sempre tão ardente,
Renovai sobre a terra em cada alma
A vossa luz.
Honra e louvor a Deus três vezes santo!
Deus uno e trino nos escute e atenda!
E, cantando o seu nome, nos unamos
Na glória eterna.
Salmodia
Salmos e cântico do Domingo I.

Ant. 1		 A Vós a honra e o império, a Vós a glória e o
poder, a Vós o louvor e a aclamação para sempre, ó Santíssima
Trindade.
Ant. 2		 Todas as criaturas Vos louvam, Vos adoram e Vos
glorificam, ó Santíssima Trindade.
Ant. 3		 D’Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas:
Glória a Deus eternamente!
Leitura breve

1 Cor 12, 4-6

Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há
diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo; e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo
em todos.
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Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

A Vós louvor e glória, ó Santíssima Trindade.
A Vós louvor e glória, ó Santíssima Trindade.
A Vós acção de graças para sempre.
Ó Santíssima Trindade.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
A Vós, louvor e glória, ó Santíssima Trindade.

Cântico evangélico (Benedictus)
Ant. Bendita seja, agora e para sempre, a santa e indivisível Trindade, que criou e governa todas as coisas.
Preces
Adoremos e glorifiquemos jubilosamente o Pai, o Filho e o
Espírito Santo, dizendo:
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Pai Santo, concedei-nos o vosso Espírito, porque não sabemos orar como convém,
— para que Ele venha em auxílio da nossa fraqueza e reze em
nós como Vos agrada.
Filho de Deus, que pedistes ao Pai para a vossa Igreja o Espírito
Consolador,
— fazei que o Espírito da verdade permaneça connosco para
sempre.
Vinde, Espírito Santo, e concedei-nos os vossos frutos: a
caridade, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a
bondade,
— a magnanimidade, a mansidão, a fé, a modéstia, a continência e a castidade.
Pai todo-poderoso, que enviastes aos nossos corações o Espírito de vosso Filho, que clama «Abba, Pai»,
— fazei que, levados pelo mesmo Espírito, sejamos vossos
herdeiros, e herdeiros com Cristo.

TEMPO COMUM

Cristo, que enviastes o Espírito Consolador que procede do Pai,
para dar testemunho de Vós,
— fazei-nos vossas testemunhas diante dos homens.
Pai nosso

Oração

Deus Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável
mistério, enviando ao mundo a Palavra da verdade e o Espírito
da santidade, concedei-nos que, na profissão da verdadeira fé,
reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a Unidade na sua omnipotência. Por Nosso Senhor.
Hora Intermédia
Hino:
Adoremos o Pai e o Verbo Eterno
E o Espírito Divino, não criado.
Elevemos ao Céu o nosso canto
Com alegria.
Ninguém pode entender este mistério
Da indivisa e santíssima Trindade,
Mas os Anjos e os Santos a celebram
Na glória eterna.
Senhor dos mundos, Criador supremo
De tudo quanto tem sopro de vida,
Aquecei ao calor do vosso fogo
Os corações.
Com os Anjos e os Santos nas alturas
Nós Vos cantamos fervorosamente,
Até que um dia entremos na alegria
Da paz sem fim.
Salmodia
Salmos do Domingo I.
Para as outras horas, Salmodia Complementar.
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Tércia
Ant. Nós Vos invocamos, louvamos e adoramos, ó Santíssima Trindade.
Leitura breve
2 Cor 1, 21-22
Quem nos confirma em Cristo juntamente convosco, é
Deus. Foi Ele que nos concedeu a unção, nos marcou com um
sinal e imprimiu em nossos corações o penhor do Espírito.
V. Entrai pelas suas portas dando graças,
R. Dai glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Sexta
Ant. Sois a nossa esperança, a nossa salvação e a nossa
glória, ó Santíssima Trindade.
Leitura breve
Gal 4, 4.5-6
Deus enviou o seu Filho para nos tornar seus filhos adoptivos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o
Espírito de seu Filho, que clama «Abba, Pai».
V. Nós Vos adoramos, Trindade santa, bendita e gloriosa.
R. Pai, Filho e Espírito Santo.
Noa
Ant. Acreditamos que sois uma só natureza divina, a
mesma vida eterna e a mesma sabedoria infinita.
Leitura breve
Ap 7, 12
A bênção e a glória, a sabedoria e a acção de graças, a honra, o poder e a força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos.
Amen.
V. Bendito sejais, Senhor, no firmamento dos céus:
R. Digno de louvor e glória para sempre.
Oração como nas Laudes.

TEMPO COMUM

Vésperas II
Hino
Santíssima Trindade,
Vosso poder imenso
Tudo cria e governa
Até ao fim dos tempos.
Vós sois a plena luz,
Sois a plena alegria,
A pureza absoluta
Sobre todas as coisas.

Ó Pai de toda a graça,
Ó Cristo, Filho único,
Com o Espírito Santo,
Caridade infinita,

De Vós, Trindade Santa,
Procede toda a vida
E todo o ser criado
Em Vós se afirma e cresce.
Vossa bondade em tudo
Se derrama e fulgura,
Por isso Vos adora
O coração do mundo.

Com os Anjos da glória
Na terra Vos louvamos
E no Céu cantaremos
Por toda a eternidade.

Salmodia
Ant. 1
Ó verdadeira, suprema e eterna Trindade: Pai,
Filho e Espírito Santo.
Salmo 109 (110), 1-5.7
1
Disse o Senhor ao meu Senhor: «Senta-te à minha direita, *
		 até que Eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés».
2
O Senhor estenderá de Sião o ceptro do teu poder, *
		 e tu dominarás no meio dos teus inimigos.

«A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste, †
nos esplendores da santidade; *
		 antes da aurora, como orvalho, Eu te gerei».
4
O Senhor jurou e não Se arrependerá: *
		 «Tu és sacerdote para sempre, †
		 segundo a ordem de Melquisedec».
3
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5
O Senhor, à tua direita, *
		 esmagará os reis no dia da sua ira.
7
A caminho, beberá da torrente; *
		 por isso erguerá a sua fronte.

		
		 Ant. Ó verdadeira, suprema e eterna Trindade: Pai, Filho e

Espírito Santo.

Ant. 2		 Dai-nos a liberdade, a salvação e a vida, ó Santíssima Trindade.
Salmo 113 A (114)

Quando Israel saiu do Egipto, *
		 quando a casa de Jacob se afastou do povo estrangeiro,
2
Judá tornou-se o santuário do Senhor *
		 e Israel o seu domínio.
1

O mar viu e recuou, *
		 o Jordão voltou atrás,
4
os montes saltaram como carneiros, *
		 como cordeiros as colinas.
3

Que tens, ó mar, para assim fugires, *
		 e tu, Jordão, para voltares atrás?
6
Montes, porque saltais como carneiros, *
		 e vós, colinas, como cordeiros?
5

Treme, ó terra, diante do Senhor, *
		 diante do Deus de Jacob,
8
que transformou o rochedo em lago *
		 e a pedra em fonte de água.
7

Ant. Dai-nos a liberdade, a salvação e a vida, ó Santíssima Trindade.
Ant. 3		 Santo, santo, santo, Senhor Deus omnipotente,
que era, que é e que há-de vir.

TEMPO COMUM

No cântico seguinte, dizem-se todos os Aleluia intercalados
quando o ofício é cantado; quando é recitado, basta dizer os Aleluia
ao princípio e ao fim da cada estrofe, omitindo, portanto, os que vem
entre parêntesis.
Cântico
1

2

5

6

7

cf. Ap 19, 1-2.5-7

Aleluia.
A salvação, a glória e o poder ao nosso Deus, *
(R. Aleluia.)
porque são verdadeiros e justos os seus julgamentos.
R. Aleluia (Aleluia).
Aleluia.
Louvai o Senhor nosso Deus, todos os seus servos, *
(R. Aleluia.)
e vós todos que O temeis, pequenos e grandes.
R. Aleluia (Aleluia).
Aleluia.
O Senhor Deus omnipotente reina em toda a terra: *
(R. Aleluia.)
exultemos de alegria e dêmos glória ao seu nome.
R. Aleluia (Aleluia).
Aleluia.
Chegaram as núpcias do Cordeiro, *
(R. Aleluia.)
e sua Esposa está preparada.
R. Aleluia (Aleluia).
Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, *
(R. Aleluia.)
como era no princípio, agora e sempre. Amen.
R. Aleluia (Aleluia).

Ant. Santo, santo, santo, Senhor Deus omnipotente, que
era, que é e que há-de vir.
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Leitura breve

Ef 4, 3-6

Empenhai-vos em manter a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como há uma só
esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor,
uma só fé, um só Baptismo. Há um só Deus e Pai de todos, que
está acima de todos, actua em todos e em todos Se encontra.
Responsório breve
V. Bendigamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Louvemo-l’O para sempre.
R. Bendigamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Louvemo-l’O para sempre.
V. Só a Deus, honra e glória.
R. Louvemo-l’O para sempre.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Bendigamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Louvemo-l’O para sempre.
Cântico evangélico (Magnificat)
Ant. Com todo o coração Vos adoramos, louvamos e
bendizemos, santa e indivisível Trindade: Deus Pai não gerado,
Deus Filho Unigénito, Espírito Santo Paráclito! Glória a Vós
para sempre!
Preces
Deus Pai, por meio do Espírito Santo, vivificou o Corpo de
Cristo, seu Filho, e estabeleceu-O como fonte de vida para
os homens. Ao Deus Uno e Trino elevemos o nosso grito de
louvor, dizendo:
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Deus Pai, todo-poderoso e eterno, em nome de vosso Filho
enviai sobre a Igreja o Espírito Santo Consolador,
— para que a conserve na unidade do amor e da verdade perfeita.

TEMPO COMUM

Enviai, Senhor, operários à vossa messe, para ensinarem todos
os homens e os baptizarem em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo,
— e os confirmarem na fé.
Ajudai, Senhor, todos os que sofrem perseguição pelo nome
de vosso Filho,
— que prometeu o Espírito da verdade para falar por eles.
Pai todo-poderoso, fazei que todos conheçam que Vós, o Verbo
e o Espírito Santo sois um só Deus,
— e vivam na fé, na esperança e na caridade.
Pai e Senhor de todos os homens, tornai os nossos irmãos defuntos participantes da vossa glória,
— na qual o vosso Filho e o Espírito Santo reinam convosco
eternamente.
Pai nosso
Oração

Deus Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável
mistério, enviando ao mundo a Palavra da verdade e o Espírito
da santidade, concedei-nos que, na profissão da verdadeira fé,
reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a Unidade na sua omnipotência. Por Nosso Senhor.

