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Observação:  
1. Motivar os fiéis para colocarem água para ser abençoada após a renovação das promessas 

batismais, lembrando assim o dia santo do seu batismo; 
2. Prepara um local onde possa ser colocada a água para a bênção e junto a ela símbolos que 

lembrem o batismo.  

 

❖ Monição inicial:  

 Celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade: O mistério da Santíssima 

Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Deus se revelou como Pai, Filho e 

Espírito Santo. Foi Nosso Senhor Jesus Cristo quem nos revelou este mistério e nos 

ensinou que Deus é único, mas não solitário. Em nossa Igreja diocesana, a 

solenidade da Santíssima Trindade também é o dia da vivência batismal, pois neste 

dia somos chamados a refletir sobre a nossa condição de Templo Santo da Trindade. 

 Que a celebração de hoje fortaleça em nós a fé, tão necessária em um mundo tão 

conturbado como o nosso. 

   

                                       
❖ Liturgia da Palavra 

O apóstolo Paulo no ensina que a união dos batizados com a Trindade é real, fazemos a 
experiência relacional com o Deus Uno e trino, e levamos esse amor para aqueles que 
ainda não creem convidando-os a adentrarem na comunidade dos cristãos pelo batismo, 
onde nos configuramos a Cristo como Sacerdotes, Profetas e Reis. 

 

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) 

 

Presidente: Vocês renunciam ao demônio?                                                                
Todos: Renuncio! 

 

Presidente: E a todas as suas obras? 

Todos: Renuncio! 

 

Presidente: E a todas as suas seduções?  

Todos: Renuncio! 

 

Presidente: Vocês creem em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra?        
Todos: Creio! 
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Presidente: Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que 
nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos e 
subiu ao céu?                     
Todos: Creio 
 
Presidente: 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 
 
Presidente: 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 

 

Presidente: Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos realizais maravilhas invisíveis. 
Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a 
graça do batismo.  
 
Já na origem do mundo, vosso espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem 
a força de santificar. Nas próprias águas do dilúvio prefigurastes o nascimento da nova 
humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a 
santidade. 
 
Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar Vermelho a pé enxuto, para que, 
livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Vosso Filho, ao 
ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente da cruz do seu 
coração aberto pela lança fez correr sangue e água. 
 
Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: “Ide, fazei meus discípulos todos os povos, 
e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”. Olhai agora, ó Pai, a vossa 
Igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê, por esta água, a 
graça do Cristo, a fim de que o ser humano, criado à vossa imagem, seja lavado da antiga 
culpa pelo batismo e renasça pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. 
 
Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre toda esta água a força do 
Espírito Santo. 
(toca na água com a mão direita e prossegue): E todos os que, pelo batismo, forem 
sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com ele para a vida. Por Cristo Nosso 
Senhor. Amém! 

 
Aspersão (onde for possível) 
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❖ Oração da Assembleia 

 
Ouvi, Senhor, a nossa súplica. 
 
1. Pela santa Igreja de Deus, que se estende por todo o universo, para que seja revelação 
do seu mistério, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. 
   
2. Pelos homens ofendidos e humilhados e pelos que sofrem a doença e a solidão, para 
que encontrem quem os ajude, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. 
 
3. Pelas famílias da nossa comunidade paroquial, para que a Palavra e o Pão da vida as 
façam crescer na unidade e nos compromissos batismais, oremos ao Pai, pelo Filho, no 
Espírito Santo. 

 
4. Pelo fim da pandemia que tanto tem causado dor e separação no mundo, oremos ao 
Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. 
 
 


