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CELEBRAR EM CASA 
LITURGIA FAMILIAR – IGREJA DOMÉSTICA 

IX Domingo Tempo Comum – SANTÍSSIMA TRINDADE - Ano B - 2021 
 
 
Prepare um espaço. Se possível com cadeiras em circulo. No centro, coloque-se sobre um tecido a Bíblia e uma vela. Convidem-se os 
familiares a aproximarem mantendo a devida distância. Alguém acende a vela. Todos ficam em silêncio por algum tempo. O que vai 
presidir começa a celebração convidando todos a colocarem-se na presença de Deus. Pode começar-se com um cântico.  
 
 
1. ABERTURA  
V/ Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 
R/ Amem! 
 
2. RECORDAÇÃO DA VIDA  
V/ Depois de termos celebrado as festas pascais, neste domingo acolhemos o mistério de amor do 
nosso Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Nesta nossa pequena Igreja doméstica, 
somos o corpo do ressuscitado em comunhão com a Trindade, em busca da nossa união com 
todas as nossas diferenças.   
 
O que conduz a oração convida cada um a partilhar factos da semana passada, que são sinais da manifestação de Deus entre nós.  
 
V/ Conscientes de que nem tudo correu bem, voltemo-nos para Deus Amor e deixemo-nos curar 
pela Sua misericórdia... 
 
Quem preside à celebração convida cada um a fazer o seu exame de consciência. Depois diz:  
 
V/ Confessemos os nossos pecados: 
R/ Confesso a Deus todo poderoso... 
 
 

3. SALMO 32 (33)  
V/ Louvemos o nosso Criador e Senhor, como fazia o antigo povo de Deus nas suas 
peregrinações, e agradeçamos por fazermos parte deste seu povo e recebermos na nossa vida a sua 
bondade.  
 
V/ Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança. 
 R/ Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança. 
 
V/ A palavra do Senhor é recta, 
da fidelidade nascem as suas obras. 
Ele ama a justiça e a rectidão: 
a terra está cheia da bondade do Senhor.  
 R/ Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança. 
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A palavra do Senhor criou os céus, 
o sopro da sua boca os adornou. 
Ele disse e tudo foi feito, 
Ele mandou e tudo foi criado.  
 R/ Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança. 
 
Os olhos do Senhor estão voltados 
para os que O temem, 
para os que esperam na sua bondade, 
para libertar da morte as suas almas 
e os alimentar no tempo da fome.  
 R/ Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança. 
 
A nossa alma espera o Senhor: 
Ele é o nosso amparo e protector. 
Venha sobre nós a vossa bondade, 
porque em Vós esperamos, Senhor.  
 R/ Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança. 
 
 
Oração silenciosa  
 
 
4. ORAÇÃO  
V/ Oremos ao Senhor... [breve silêncio]  
Ó Deus de compaixão e misericórdia, enviaste o teu Filho Jesus ao mundo e derramaste sobre nós 
o Espírito Santo. Dá-nos a graça de crer e adorar o teu mistério de comunhão e fazer de nossa vida 
uma busca de unidade e paz. Por Cristo, nosso Senhor.   
R/ Amém.  
 
 
5. PARA ACOLHER O EVANGELHO  
V/ Mandai o vosso Espírito Santo, o paráclito aos nossos corações e fazei-nos conhecer a vontade 
de Deus revelada na Palavra de Deus.  
 
6. LEITURA DO EVANGELHO  
Uma pessoa da casa faz pausadamente a proclamação do Evangelho  
 
Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus (Mt 28, 16-20) 
 
Naquele tempo, os Onze discípulos partiram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes 
indicara. Quando O viram, adoraram-n’O; mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-Se e 
disse-lhes: «Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, 
baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que 
vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos». 
 
Palavra da salvação. 
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7. MEDITAÇÃO  
Quem preside lê o texto abaixo e abre espaço à partilha entre todos. 
 
A volta dos onze discípulos para a Galileia depois da ressurreição de Jesus é decisiva, pois retoma o 
mesmo caminho feito por Ele. Foi na Galileia que Jesus iniciou a sua missão, entre oposições, 
resistências e fracassos. É daí que os discípulos devem começar a sua missão guiados pelo Espírito 
do Ressuscitado.  
Assim Jesus revela à humanidade o rosto de Deus, mistério de amor, Deus que faz aliança, que 
estabelece relação. O Deus trinitário é o Deus que é comunhão em si mesmo e que pede a nós 
discípulos de Jesus para narrar com a nossa conduta de vida o ministério da unidade e da 
fraternidade.  
A nossa oração apresenta-se como um caminho para estreitarmos essa comunhão de amor com o 
Pai, pelo Filho, no Espírito e para sermos suas testemunhas.  
 
 
8. APÓS A PARTILHA DA PALAVRA  
Terminada a reflexão, pode fazer-se o convite à partilha. Segue-se um tempo breve de silêncio ou um cântico meditativo. 
 
 
9. PRECES  
V/ Glorifiquemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, orando com confiança:  
 
 Glória a ti, Trindade Santa.  
 
a) Pai de bondade, que o teu Espírito venha em auxílio da nossa fraqueza, para nos ensinar a rezar 
de acordo com o teu plano de amor sobre nós. 
 R/ Glória a ti, Trindade Santa.  
 
b) Filho de Deus faz com que o sopro do teu Espírito, permaneça em nós e nos ensine a 
compreender e a praticar a tua Palavra. 
 R/ Glória a ti, Trindade Santa.  
 
c) Espírito Santo defensor, que o teu dom em nós nos faça viver na alegria e que se manifeste em 
gestos de amor, paciência, bondade, equilíbrio e paz.  
 R/ Glória a ti, Trindade Santa.  
 
Podem acrescentar-se preces espontâneas...  
  
10. PAI NOSSO  
V/ Obedientes à palavra de Jesus, sob a inspiração do seu Espírito que ora em nós, rezemos com 
confiança:  
R/ Pai nosso...  
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11. ORAÇÃO  
V/ A paz de Deus que supera todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes 
no conhecimento de Jesus e nos mova a uma conduta de vida segundo o Espírito que recebemos, 
em todo tempo e lugar, agora e sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo. 
R/ Amém.  
 
 
12. BÊNÇÃO  
V/ O Deus de toda consolação, disponha na sua paz os nossos dias e nos abençoe com toda a 
espécie de dons espirituais em Cristo. 
R/ Amém. 
 
V/ Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  
R/ Amém.  
 
 
13. ORAÇÃO À MESA  
Estando todos(as) à mesa , o pai, a mãe ou algum dos filhos faz a seguinte oração  
 
V/ Deus de bondade, nós te bendizemos pela presença do Ressuscitado em nossa mesa e pelo 
sopro do seu Espírito que nos anima na fidelidade ao seu evangelho. Derrama a tua bênção sobre 
nós e sobre este alimento, livra-nos de toda a discórdia e fortalece a união na nossa família e com 
nossos vizinhos e amigos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.  
R/ Amém.  
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
R/ Amém.  
 


