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Observação: Motivar os fiéis para preparar um recipiente com água para ser abençoada após a 

renovação das promessas batismais e em seguida aspergir os familiares. Lembrando assim o dia 

santo do seu batismo.  

Monição inicial:  

 Celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade: um só Deus em três 

Pessoas. Deus não é solitário, mas comunhão de amor, que transborda de si mesmo, 

criando, salvando e santificando. A Igreja em torno do altar é imagem desta 

comunhão que brota de Deus e a Ele conduz. Em nossa Igreja diocesana, a 

solenidade da Santíssima Trindade nos convida para uma compreensão mais ampla 

e profunda do Batismo, pois neste dia somos chamados a fazer memória do nosso 

batismo. 

 Que a celebração de hoje fortaleça em nós a unidade, traduzida no cuidado 

mútuo, na atenção recíproca, no perdão e na ação em comum. 

   

.  .  .  .  .  .                                        .  .  .  .  .  .                                        .  .  .  .  .  . 
 
Liturgia da Palavra 
Jesus nos mostrou que Deus é comunhão e que esta comunhão deve marcar a vida dos 
discípulos e de toda a humanidade. Com nossos ouvidos atentos, acolhamos a salvação 
que hoje Ele nos oferece em seu amor. 

 

Após a Homilia 
 

- Renovação das Promessas Batismais 
(após proferir algumas palavras sobre o dia da vivência batismal o celebrante faz a renovação 

das promessas batismais) 

 

Celebrante: Para seguir a Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Vida, vocês renunciam 
a todas as ilusões deste mundo e às tentações do maligno?                                                               
Todos: Renuncio! 

 

Celebrante: Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? 

Todos: Renuncio! 

 

Celebrante: Para viver como irmãos e irmãs, vocês renunciam a tudo que vos possa 

desunir, para que o pecado não domine sobre vocês?  

Todos: Renuncio! 

 

Celebrante: Para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, vocês querem lutar 
contra o pecado e toda forma de opressão? 
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Todos: Quero! 
 

Celebrante: Vocês creem em Deus, que criou todas as coisas no céu e na terra?        
Todos: Creio! 
 
Celebrante: Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que 
nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos e 
subiu aos céus?                     
Todos: Creio 
 
Celebrante: Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão 
dos Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna?                                
Todos: Creio 
 
Celebrante: Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente 
professamos, razão de nossa alegria em Cristo Nosso Senhor. 
Todos: Amém. 

 
Bênção da água 

Celebrante: Irmão e irmãs em Cristo, 
invoquemos o Senhor nosso Deus  
para que se digne abençoar esta água  
que vai ser aspergida sobre nós, 
recordando o nosso batismo. 
Que ele se digne ajudar-nos para permanecermos fiéis 
ao Espírito que recebemos.  

 
após um momento de silencio, continua, 

 
Deus eterno e todo poderoso, 
quisestes que pela água, 
fonte de vida e principio de purificação, 
as nossas almas fossem purificadas 
e recebessem o prêmio da vida eterna. 
Abençoai + esta água 
para que nos proteja neste dia que vos é consagrado, 
e renovai em nós a fonte viva de vossa graça, 
a fim de que nos livre de todos os males 
e possamos nos aproximar de vós com o coração puro 
e receber a vossa salvação. 
Por cristo, nosso Senhor. 
Amém.  

 
Aspersão 
O celebrante motiva o pai ou a mãe a aspergir os demais membros da familiar. 
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.  .  .  .  .  .                                        .  .  .  .  .  .                                        .  .  .  .  .  . 
 

Oração da Assembleia 
 
Senhor, fazei-nos viver na comunhão do vosso amor!  
 
1. Ó Deus Pai, fonte do amor e origem da vida, abençoai, com a luz do vosso Espírito, a 
Igreja de Pesqueira, que deseja ser cada vez mais fiel a Cristo e a seu mandato 
missionário, nós vos pedimos. 
   
2. Ó Deus, Perfeita Comunhão, restaurai com a força do vosso Espírito, a unidade entre os 
membros de nossas paróquias e comunidades, para que o nosso testemunho seja 
acolhido e reconhecido, nós vos pedimos.  
 
3. Ó Deus, Trindade Santa, conservai em todos nós batizados o desejo de Vos amar e 
adorar por toda nossa vida, e mais ainda, quando diante de Vós estivermos face a face, 
rezemos, nós vos pedimos.  
 
4. Ó Deus, Sumo e Eterno Bem, sustentai nossos serviços de caridade, para que vossa 
Igreja continue sendo um sacramento do vosso amor neste momento em que nos 
sentimos ameaçados pela doença, nós vos pedimos. 

 
5. Ó Deus, pedimos por todos os profissionais da saúde, que estão se dedicando aos 
cuidados dos doentes por Covid-19, no mundo todo. Inspire-os com o espírito generoso 
de Cirineu e fortaleça-os com seu ânimo. 
 
 


