
Encontro da Santíssima Trindade 

31 de maio de 2015 - Ano B 

Tema: “Deus é Comunidade de Amor” 

 

 

Acolhida: (Fazer a acolhida espontânea). Ou: 

Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais este encontro, onde vamos celebrar a 

certeza de sermos amados por Deus que se revela como Comunidade de Amor e nos diz 

que somos seus filhos. Vamos louvar a Santíssima Trindade cantando: Em nome do Pai, 

do Filho e do Espírito Santo. Amém.  

(Cada membro apresenta os seus convidados). 

 

Motivando o encontro: 
Cada uma das leituras da festa da Santíssima Trindade nos ensina alguma coisa sobre a 

verdadeira face de Deus. Na primeira leitura (Dt 4,32-40), o autor apresenta-nos Deus 

que se mostrou sensível diante dos problemas e sofrimentos do seu povo; na segunda 

leitura, São Paulo, escrevendo aos romanos (Rm 8,14-17), afirma que, pelo batismo, 

recebemos o Espírito que nos permite, cheios de confiança e alegria, chamar Deus de 

Pai. O trecho do Evangelho que vamos ouvir foi escolhido para a solenidade de hoje, 

onde São Mateus narra que Jesus faz a afirmação da Trindade como fórmula de nosso 

batismo. Mais do que uma fórmula é um modelo de vida. Ele manifestou-nos o segredo 

de sua vida para dizer que somos seus filhos, irmãos de Cristo, transformados pelo 

Espírito. Ouçamos com atenção. 

 

Evangelho: t 28,16-20 

 

Reflexão: 
Os discípulos estão em um monte da Galileia. Jesus apresenta-se dizendo que lhe foi 

dado todo o poder, toda autoridade no céu e na terra (v.18). A sua autoridade, o seu 

poder é serviço que consiste em salvar e conduzir a Deus todas as pessoas. O Evangelho 

continua afirmando que Jesus não guarda para si este poder que o Pai lhe concedeu, mas 

comunica-o aos seus discípulos. Eles são o elo de continuidade da sua presença no 

mundo e dele receberam a missão de completar a sua obra, fazendo chegar a todos a sua 

salvação. Essa é oferecida através do anúncio da mensagem evangélica e através do 

batismo (vs.19 e 20). Esse sacramento é um gérmen de vida, é uma semente à qual é 

preciso dar condições de crescer e de produzir frutos. A missão dos Apóstolos consiste 

em introduzir todos os homens na família de Deus, ensinando a observar tudo o que foi 

revelado por Jesus. É por essa razão que eles são investidos por Cristo do mesmo poder 

e enviados para o mundo inteiro, e o Cristo permanece junto a eles até o fim dos 

tempos. A “Família” de Deus, a Trindade, sempre está aberta para acolher novos filhos. 

 

Questionamentos: 

1-Nós também, como os Apóstolos, recebemos a missão de anunciar o Evangelho. 

Estamos conscientes dessa missão? Procuramos cumpri-la sozinhos ou em comunidade? 

De que maneira? 

2-As últimas palavras de Jesus que concluem o Evangelho de Mateus são: “Eis que eu 

estou convosco todos os dias até o fim dos tempos” (v. 20). Estamos convencidos desse 

fato? Acreditamos que Ele nunca nos abandona, que nunca desiste, que nunca perde a 

paciência com a gente? 

 



Contemplação: (Se possível música suave de fundo). 

Em silêncio, vamos contemplar Jesus com os Apóstolos. Coloquemo-nos junto deles. 

Ouçamos as recomendações e afirmações de Jesus: “Eu estarei com vocês todos os dias 

até o fim dos tempos!”. 

 

Preces: - Pai todo poderoso, dai a todos conhecerem que Vós, o Verbo e o Espírito 

Santo sois um só Deus, para que vivamos na esperança, na fé e na caridade; rezemos: 

T: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

- Pai todo poderoso e eterno, em nome de vosso Filho enviai sobre a Igreja o Espírito 

consolador, para que a conserve na unidade do amor, rezemos: 

- Pai, por todos nós batizados em nome da Santíssima Trindade, para que animados pelo 

Espírito Santo possamos ser anunciadores do amor de Vosso filho Jesus, rezemos: 

(Cada membro coloca suas intenções). 

 

Oração: 
Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a Palavra da verdade e o Espírito santificador, 

revelastes o vosso mistério; fortalecei nossa fé para que testemunhemos ao mundo o 

amor da Trindade em cujo nome nós fomos batizados. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

Compromisso para a semana: 
Vou ser missionário dentro da minha família e no ambiente de trabalho, testemunhando 

o meu batismo pela vivência da caridade e do perdão. 

 

Encerramento: 

Peçamos a proteção de Maria, nossa Mãe, rezando uma dezena do Rosário. 

 

 

 

 


