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5,5 cm (largura)
7,5cm (altura)

4. À frente do povo saíste, ó Deus, 
* os céus gotejaram, a terra tre-
meu; * na sua presença se abala 
o Sinai, * é Deus que avança, que 
avança e vai!

2. SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

 Anim.  No dia de Pentecostes 
a Igreja se apresenta ao mundo como 
uma comunidade de amor. Que essa 
identidade, que lhe dá o senso de fa-
mília, seja preservada até o fim dos 
séculos. 

3. ATO PENITENCIAL
P. De coração contrito e humilde, 
aproximemo-nos do Deus justo e 
santo, para que tenha piedade de 
nós, pecadores.

(silêncio)
P. Senhor, que, subindo ao céu, nos 
presenteastes com o dom do Espí-
rito, tende piedade de nós. 
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que dais vida a todas as 
coisas com o poder de vossa pala-
vra, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós. 
P. Senhor, Rei do universo e Senhor 
dos séculos, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.

1. ABERTURA Sl 68(67) 
(HL2 P. 36 CD X (FX18)

O Espírito do Senhor * o universo 
todo encheu, * tudo abarca em seu 
saber. * Tudo enlaça em seu amor. 
Aleluia, aleluia! (bis)

1. Levanta-se Deus, cadê os inimi-
gos? * Na sua presença perecem 
os iníquos! * São como fumaça 
que desaparece, * são cera no 
fogo, que logo derrete!

2. Os justos se alegram diante de 
Deus, * cantai ao Senhor, vibrai, 
filhos seus! * Abri o caminho ao 
grão-cavaleiro, * dançai diante 
dele, Senhor justiceiro.

3. Dos órfãos é Pai, das viúvas juiz, 
* em sua morada só ele é quem 
diz: * quem ‘stava sozinho, fa-
mília encontrou, * quem ‘stava 
oprimido, tua mão libertou!
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4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)
P. Glória a Deus nas alturas, T. e 
paz na terra aos homens por Ele 
amados. / Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso. / 
nós vos louvamos, nós vos bendi-
zemos, / nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, / nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. / 
Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito, / Senhor Deus, Cordeiro 
de Deus, Filho de Deus Pai. / Vós 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, acolhei 
a nossa súplica. / Vós que estais à 
direita do Pai, tende piedade de 
nós. / Só vós sois o Santo, só vós, o 
Senhor, / só vós o Altíssimo, Jesus 
Cristo, / com o Espírito Santo, na 
glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus que, 
pelo mistério da festa de hoje, 
santificais a vossa Igreja intei-
ra, em todos os povos e nações, 
derramai por toda a extensão do 
mundo os dons do Espírito San-
to, e realizai agora no coração dos 
fiéis as maravilhas que operastes 
no início da pregação do Evange-
lho. Por N.S.J.C.
T. Amém.

 Anim. Espelhando a mes-
ma alegria que tomou conta da 
multidão de Jerusalém no dia de 
Pentecostes, ouçamos a leituras da 
festa de hoje.

6. PRIMEIRA LEITURA (At 2,1-11)
Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
1Quando chegou o dia de Pente-
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4. Que se sumam da terra os per-
versos * e minh’alma te entoe os 
seus versos! * Glória ao Pai, pelo 
Filho, no Amor, * ao Deus vivo 
eterno louvor!

8. SEGUNDA LEITURA 
(1Cor12,3b-7.12-13)
Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios.
Irmãos, 3ninguém pode dizer: Jesus 
é o Senhor, a não ser no Espírito 
Santo. 4Há diversidade de dons, 
mas um mesmo é o Espírito. 5Há 
diversidade de ministérios, mas um 
mesmo é o Senhor. 6Há diferentes 
atividades, mas um mesmo Deus 
que realiza todas as coisas em todos. 
7A cada um é dada a manifestação 
do Espírito em vista do bem co-
mum. 12Como o corpo é um, embo-
ra tenha muitos membros, e como 
todos os membros do corpo, em-
bora sejam muitos, formam um só 
corpo, assim também acontece com 
Cristo. 13De fato, todos nós, judeus 
ou gregos, escravos ou livres, fomos 
batizados num único Espírito, para 
formarmos um único corpo, e todos 
nós bebemos de um único Espírito. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. SEQUÊNCIA (HL2 p.122 CO 353)
A nós descei, divina luz! (bis) em 
nossas almas acendei o amor, o 
amor de Jesus! (bis)

1. Vinde, santo Espírito, e do céu man-
dai luminoso raio, luminoso raio! 

• Vinde, pai dos pobres, doador dos 
dons, luz dos corações, luz dos 
corações! 

• Grande consolador, em nós habitai, 
e nos confortai, e nos confortai! 

• Na fadiga pouso, no ardor bran-
dura, e na dor ternura, e na dor 
ternura!

2. Ó luz venturosa, divinais clarões, 
encham os corações, encham os 
corações! 

• Sem um tal poder, em qualquer 
vivente nada há de inocente, 
nada há de inocente! 

costes, os discípulos estavam to-
dos reunidos no mesmo lugar. 2De 
repente, veio do céu um barulho 
como se fosse uma forte venta-
nia, que encheu a casa onde eles 
se encontravam. 3Então aparece-
ram línguas como de fogo que se 
repartiram e pousaram sobre cada 
um deles. 4Todos ficaram cheios do 
Espírito Santo e começaram a falar 
em outras línguas, conforme o Es-
pírito os inspirava. 5Moravam em 
Jerusalém judeus devotos de todas 
as nações do mundo. 6Quando ou-
viram o barulho, juntou-se a multi-
dão, e todos ficaram confusos, pois 
cada um ouvia os discípulos falar 
em sua própria língua. 7Cheios de 
espanto e de admiração, diziam: 
“Esses homens que estão falando 
não são todos galileus? 8Como é 
que nós os escutamos na nossa 
própria língua? 9Nós que somos 
partos, medos e elamitas, habitan-
tes da Mesopotâmia, da Judéia e 
da Capadócia, do Ponto e da Ásia, 
10da Frígia e da Panfília, do Egi-
to e da parte da Líbia, próxima de 
Cirene, também romanos que aqui 
residem; 11judeus e prosélitos, cre-
tenses e árabes, todos nós os escu-
tamos anunciarem as maravilhas 
de Deus na nossa própria língua!” 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 103(104) 
(HL2 p.44 - Fx19 - CO 355)

Quando tu, Senhor, teu Espíri-
to envias, * todo o mundo renas-
ce, é grande alegria! (bis)

1. Ó minh’alma, bendize ao Senhor: 
* “Ó Deus grande em poder e 
amor, * o esplendor de tua glória 
reluz * e o céu é teu manto de luz”.

2. Firme e sólida a terra fundaste, 
* com o azul do oceano a enfei-
taste! * E rebentam tuas fontes 
nos vales, * correm as águas e 
cantam as aves.

3. Lá do alto tu regas os campos, * 
cresce a relva e os viventes se far-
tam. * De tuas obras a terra en-
cheste, * todas belas e sábias fizeste.

• Lavai o impuro e regai o seco, sa-
rai o enfermo, sarai o enfermo! 

• Dobrai a dureza, aquecei o frio, 
livrai do desvio, livrai do desvio!

3. Aos fiéis, que oram com vibran-
tes sons, dai os sete dons, dai os 
sete dons!

• Dai virtude e prêmio e no fim 
dos dias eterna alegria, eterna 
alegria!

• Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis) * 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)

• Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis) * 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis).

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(HL 2 P. 108 - CD X FX3)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, 
aleluia!
Vinde, Espírito Divino, * e en-
chei com vossos dons os corações 
dos fiéis, * e acendei neles o amor, 
* como um fogo abrasador!

11. EVANGELHO (Jo 20,19-23)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
P. 19Ao anoitecer daquele dia, o 
primeiro da semana, estando fe-
chadas, por medo dos judeus, as 
portas do lugar onde os discípu-
los se encontravam, Jesus entrou e 
pondo-se no meio deles, disse: “A 
paz esteja convosco”. 20Depois des-
sas palavras, mostrou-lhes as mãos 
e o lado. Então os discípulos se ale-
graram por verem o Senhor. 21No-
vamente, Jesus disse: “A paz esteja 
convosco. Como o Pai me enviou, 
também eu vos envio”. 22E depois 
de ter dito isto, soprou sobre eles 
e disse: “Recebei o Espírito Santo. 
23A quem perdoardes os pecados, 
eles lhes serão perdoa dos; a quem 
não os perdoardes, eles lhes serão 
retidos”. – Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

12. HOMILIA
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ças, sempre e em todo o lugar, Se-
nhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
-poderoso. Para levar à plenitude os 
mistérios pascais, derramastes, hoje, 
o Espírito Santo prometido, em fa-
vor de vossos filhos e filhas. Desde o 
nascimento da Igreja, é ele quem dá 
a todos os povos o conhecimento do 
verdadeiro Deus; e une, numa só fé, 
a diversidade das raças e línguas. Por 
essa razão, transbordamos de alegria 
pascal, e aclamamos vossa bondade, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Pai de misericórdia, (...) ao 
vosso altar.
T. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor!
Nós as oferecemos (...) receberam 
dos apóstolos.
T. Conservai a vossa Igreja sempre unida. 
1C Lembrai-vos, ó Pai, (...) salva-
ção que esperam.
T. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos!
2C. Em comunhão com toda (...) 
sem cessar a vossa proteção.
T. Em comunhão com toda a Igreja aqui 
estamos!
CP. Recebei, ó Pai, (...) entre os 
vossos eleitos. 
CC. Dignai-vos, ó Pai, (...) Filho e 
Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, 
(...)
Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-
-nos, vós que nos libertastes pela 
cruz e ressurreição.
CC. Celebrando, (...) cálice da sal-
vação.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Recebei, (...) as graças e bênçãos 
do céu.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
3C Lembrai-vos, ó Pai, (...) a feli-
cidade, a luz e a paz.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
4C. E a todos nós (...)  Por Cristo, 
Senhor nosso. 
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
Por ele não ...

13. PROFISSÃO DE FÉ
P. Creio em Deus Pai todo-pode-
roso / criador do céu e da terra,/ 
e em Jesus Cristo seu único Filho, 
nosso Senhor, / que foi concebi-
do pelo poder do Espírito Santo; 
/nasceu da Virgem Maria;/ pa-
deceu sob Pôncio Pilatos, / foi 
crucificado, morto e sepultado. / 
Desceu à mansão dos mortos; /
ressuscitou ao terceiro dia, / subiu 
aos céus; / está sentado à direita de 
Deus Pai todo-poderoso, / don-
de há de vir a julgar os vivos e os 
mortos. / Creio no Espírito San-
to; / na Santa Igreja Católica; / na 
comunhão dos santos; / na remis-
são dos pecados; / na ressurreição 
da carne; / na vida eterna.
Amém.

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Com a alegria que se manifes-
tou em Pentecostes, façamos nos-
sas preces ao Pai, agradecendo pelo 
dom do Espírito Santo e suplican-
do que o mundo de hoje seja salvo 
do consumismo exacerbado e da 
fragilidade que se estabeleceu nas 
relações humanas. Rezemos juntos:
T. Renovai, Senhor, a face da terra.
1. Pai Santo, fortalecei Igreja em 

sua missão de ser a família de 
Cristo, Luz dos povos. 

2. Iluminai nossa Arquidiocese, 
para que seja o resplendor de 
Cristo na Cidade. 

3. Iluminai o coração dos que go-
vernam, para que promovam a 
justiça e a paz. 

4. Iluminai os cristãos para que 
perseverem no amor para a vi-
vência da unidade.

5. Iluminai nossas pastorais, para 
que evangelizem com eficácia. 

6. Iluminai as consciências para o 
compromisso com a ética e a ci-
dadania.
 (outras preces da comunidade)

P. Tudo isso nós vos pedimos, ó 
Pai, por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

15. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
(HL2 p. 37 CD X Fx 20)
1. Eis a procissão do Rei, nosso 

Deus, *//: ao seu santuário, se-
guido dos seus!://

2. À frente cantores, atrás, tocado-
res, * //:no meio vão jovens to-
cando tambores!://

3. Uni-vos em coros, a Deus ben-
dizei, * //:vós, moços e idosos, 
cantai a vosso Rei!://

4. Ó Deus, manifesta teu grande 
poder, * //:ofertas e dons irás re-
ceber!://

5. Reprime os ferozes, os fortes que 
exploram, * //:que oprimem teus 
pobres e a guerra promovem.://

6. Do sul e do norte, os povos se 
achegam, * //:humildes se do-
bram, a ti, Deus, adoram.://

7. Cantai ao Senhor, ó reinos da 
terra, * //:ao Deus poderoso, que 
tudo governa.://

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos 
este sacrifício, para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda a 
santa Igreja.
P. Concedei-nos, ó Deus, que o Es-
pírito Santo nos faça compreender 
melhor o mistério deste sacrifício e 
nos manifeste toda a verdade, se-
gundo a promessa do vosso Filho. 
Que vive e reina para sempre.
T. Amém.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I
PREF. O MISTÉRIO DE PENTECOSTES
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos gra-

LITURGIA EUCARÍSTICA



- 4 -

17. RITO DA COMUNHÃO

18. CANTO DE COMUNHÃO (CO 341)
I. Senhor, vem dar-nos sabedoria * 

que faz ter tudo como Deus quis. 
* E assim faremos da Eucaristia * 
o grande meio de ser feliz.
Dá-nos, Senhor, esses dons, essa 
luz, * e nós veremos que Pão é Jesus!

2. Dá-nos, Senhor, o entendimen-
to, * que tudo ajuda a compre-
ender. * Para nós vermos como é 
alimento * o Pão e o Vinho que 
Deus quer ser.

3. Senhor, vem dar-nos divina ci-
ência, * que, como o Eterno, faz 
ver sem véus: * “- Tu vês por fora, 
Deus vê a essência, * pensas que 
é pão, mas é nosso Deus”.

4. Dá-nos, Senhor, o teu conselho, 
* que nos faz sábios para guiar. * 
Homem, mulher, jovem e velho 
* nós guiaremos ao santo altar.

5. Dá-nos, Senhor, a fortaleza, * a 
santa força do coração. * Só quem 
vencer vai sentar-se à Mesa: * para 
quem luta, Deus quer ser pão.

6. Dá-nos, Senhor, filial piedade, * 
a doce forma de amar, enfim. * 
Para que amemos quem, na ver-
dade, * aqui amou-nos até o fim.

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (silêncio): Ó Deus, que 
enriqueceis a vossa Igreja com 
os bens do céu, conservai a graça 
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tou, e um povo novo deu-se as 
mãos e caminhou!
Lutar e crer, vencer a dor, louvar 
o Criador. Justiça e paz hão de 
reinar. E viva o amor!

2. Quando Jesus a terra visitou, a 
Boa-nova da justiça anunciou. 
O cego viu, o surdo escutou, e os 
oprimidos da corrente libertou.

3. Nosso poder está na união: o 
mundo novo vem de Deus e 
dos irmãos. Vamos lutando 
contra a divisão, e preparando 
a festa da libertação!

RITO DA COMUNHÃO

que lhe destes, para que cresçam 
os dons do Espírito Santo; e o ali-
mento espiritual que recebemos 
aumente em nós a eterna reden-
ção. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: Pentecostes

21. CANTO FINAL (CO 360)
1. Quando o Espírito de Deus so-

prou, o mundo inteiro se ilumi-
nou. * A esperança da terra bro-

RITOS FINAIS

CP ou CC. Por Cristo, ...
T. Amém.

Em Pentecostes, celebramos na Li-
turgia o maior Dom de Jesus ressus-
citado ao mundo: o Espírito Santo. O 
evangelista São João mostra que, já 
nas aparições após sua ressurreição, 
Jesus confere o Espírito Santo aos 
apóstolos, capacitando-os para o exer-
cício de sua missão: “recebei o Espíri-
to Santo”... (cf Jo 20,22).
A Igreja é toda vivificada pelo “Espíri-
to de Deus”, “Espírito de Cristo”, “Es-
pírito do Pai e do Filho”. É sempre o 
mesmo Espírito Santo, terceira Pessoa 
da Santíssima Trindade, que anima, 
orienta, conduz, fortalece, torna fe-
cunda e faz perseverar a Igreja. Jesus 
Cristo continua a agir no mundo e na 
Igreja através do seu Espírito.
O Espírito Santo também foi dado a 
cada um de nós no Batismo e na Cris-
ma e nos ajuda a sermos bons cristãos 
e a realizar a “obra do Evangelho” no 
mundo, como testemunhas de Cristo e 
do Evangelho do Reino de Deus. Po-
demos invocá-lo com fé todos os dias, 
para que nos assista, fortaleça, inspire 
e conduza nos caminhos de Cristo.

O Espírito Santo nos orienta para op-
tarmos pelo bem, e não pelo mal; a 
realizar toda obra boa, inspirados no 
exemplo de Cristo; a superar os ví-
cios e a crescer na virtude, para ser-
mos pessoas santas e testemunhas do 
Evangelho. O Espírito Santo ajuda a 
crescer na fé, a perseverar e a produzir 
os frutos de vida cristã; Ele capacita 
os missionários, religiosos e pastores 
da Igreja para a sua missão. Assiste os 
perseguidos e torna fortes os mártires...
O Espírito Santo também assiste as fa-
mílias: os casais a viverem um matrimô-
nio santo; os pais a cumprirem sua mis-
são; os filhos, a se encaminharem bem 
na vida... Invoquemos todos os dias o 
Espírito Santo sobre as nossas famílias, 
para que sejam como Deus as quer.
Em todos os momentos importantes da 
vida, diante das decisões a tomar, antes 
da começar nossas tarefas ou quando 
devemos falar aos outros, invoque-
mos o Espírito Santo: “vinde Espírito 
Santo, enchei os corações dos vossos 
fieis”... Ele não deixará de nos ajudar.

Card. Odilo P. Scherer
Arcebispo de São Paulo
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