
Anim.  É chegado o grande dia 
de Pentecostes; dia em que a for-
ça de Deus  resplandeceu de for-
ma sacramental, porque o amor 
foi derramado nos corações pelo 
Espírito Santo que nos foi doado 
(Rm 5,5.) Todas as nações com-
preenderam a Palavra de Deus, 
comunicada em todas as línguas, 
porque era mediada pelo Amor. 
Hoje, na Catedral, os jovens cris-
mados e os que se preparam para 
a Crisma se reunirão para a cele-
bração eucarística de Pentecostes. 
Estejamos unidos a eles e a toda a 
Igreja, que celebra o cume do Mis-
tério Pascal de Cristo e a salvação 
que o Filho de Deus trouxe para 
toda a humanidade.
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1. ABERTURA SL 68(67) 
(HL2 p. 36 CD X (Fx18)

O Espírito do Senhor * o univer-
so 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!

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 
reuniu no amor de Cristo.

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 
Espírito, 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.

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 ope-
rastes no início da pregação do 
Evangelho. Por N.S.J.C.
T. Amém.

Anim. Com a mesma disposição 
das multidões de Jerusalém no dia 
de Pentecostes, ouçamos a leitu-
ras da festa de hoje.

6. PRIMEIRA LEITURA (At 2,1-11)

Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
1Quando chegou o dia de Pente-
costes, os discípulos estavam to-

RITOS INICIAIS
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Irmãos, 3ninguém pode dizer: Je-
sus é o Senhor, a não ser no Espíri-
to Santo. 4Há diversidade de dons, 
mas um mesmo é o Espírito. 5Há 
diversidade de ministérios, mas 
um mesmo é o Senhor. 6Há dife-
rentes atividades, mas um mesmo 
Deus que realiza todas as coisas 
em todos. 7A cada um é dada a ma-
nifestação do Espírito em vista do 
bem comum. 12Como o corpo é um, 
embora tenha muitos membros, e 
como todos os membros do corpo, 
embora sejam muitos, formam um 
só corpo, assim também acontece 
com Cristo. 13De fato, todos nós, 
judeus ou gregos, escravos ou li-
vres, fomos batizados num único 
Espírito, para formarmos um úni-
co corpo, e todos nós bebemos de 
um único Espírito. 
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. SEQÜÊNCIA (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 
mandai 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 
brandura, 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! 

• Lavai o impuro e regai o 
seco, sarai o enfermo, sarai o 
enfermo! 

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

3. Aos fiéis, que oram com 
vibrantes 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, ale-
luia, aleluia!
Vinde, Espírito Divino, * e enchei 
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 
dessas palavras, mostrou-lhes as 
mãos e o lado. Então os discípulos 
se alegraram por verem o Senhor. 
21Novamente, 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 Es-
pírito 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

13. PROFISSÃO DE FÉ

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso 
/ criador do céu e da terra,/ e em 
Jesus Cristo seu único Filho, nosso 
Senhor, / que foi concebido pelo po-
der do Espírito Santo; /nasceu da 
Virgem Maria;/ padeceu sob Pôn-
cio 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, / 
donde há de vir a julgar os vivos e 
os mortos. / Creio no Espírito San-
to; / na Santa Igreja Católica; / na 
comunhão dos santos; / na remissão 

dos reunidos no mesmo lugar. 2De 
repente, veio do céu um barulho 
como se fosse uma forte ventania, 
que encheu a casa onde eles se en-
contravam. 3Então apareceram lín-
guas como de fogo que se repar-
tiram 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 Egito 
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 Espí-
rito envias, * todo o mundo re-
nasce, 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 enches-
te, * todas belas e sábias fizeste.

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.



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

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 
Espírito Santo nos faça compre-
ender melhor o mistério deste 
sacrifício e nos manifeste toda 
a verdade, segundo 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 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. Para levar à ple-
nitude os mistérios pascais, der-
ramastes, hoje, o Espírito Santo 
prometido, em favor de vossos fi-
lhos e filhas. Desde o nascimento 
da Igreja, é ele quem dá a todos 
os povos o conhecimento do ver-
dadeiro Deus; e une, numa só fé, 
a diversidade das raças e línguas. 
Por essa razão, transbordamos de 
alegria pascal, e aclamamos vos-
sa bondade, cantando (dizendo) a 
uma só voz:
T. Santo,Santo, Santo...
CP. Pai de misericórdia, a quem 
sobem nossos louvores, nós vos 
pedimos por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, que aben-
çoeis  estas oferendas apresenta-
das ao vosso altar.
T. Abençoai nossa oferenda, ó 
Senhor!
Nós as oferecemos pela vossa 
Igreja santa e católica: concedei-
lhe paz e proteção, unindo-a num 
só corpo e governando-a por toda 
a terra. Nós as oferecemos também 
pelo vosso servo, o Papa Bento, 
por nosso Bispo Odilo, e por todos 

os que guardam a fé que recebe-
ram dos apóstolos.
T. Conservai a vossa Igreja sem-
pre unida. 
1C Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos e filhas..., e de todos os que 
circundam este altar, dos quais co-
nheceis a fidelidade e a dedicação 
em vos servir. Eles vos oferecem 
conosco este sacrifício de louvor 
por si e por todos os seus, e elevam 
a vós as suas preces para alcançar 
o perdão de suas faltas, a seguran-
ça em suas vidas e a salvação que 
esperam.
T. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos 
filhos!
2C. Em comunhão com toda a 
Igreja, celebramos o dia santo de 
Pentecostes em que o Espírito 
Santo em línguas de fogo manifes-
tou-se aos Apóstolos. Veneramos 
também a Virgem Maria e seu es-
poso São José, os santos Apóstolos 
e Mártires: Pedro e Paulo, André... 
e todos os vossos Santos. Por seus 
méritos e preces concedei-nos sem 
cessar a vossa proteção.
T. Em comunhão com toda a 
Igreja aqui estamos!
CP. Recebei, ó Pai, com bonda-
de, a oferenda dos vossos servos 
e de toda a vossa família; dai-nos 
sempre a vossa paz, livrai-nos da 
condenação e acolhei-nos entre os 
vossos eleitos. 
CC. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e 
santificar estas oferendas, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e 
o Sangue de Jesus Cristo vosso Fi-
lho e Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão em suas mãos, 
elevou os olhos a vós, ó Pai, deu 
graças e o partiu e deu a seus dis-
cípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: 
ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS 

dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna.
Amém.

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Com a alegria dos que partici-
param do Pentecostes na primei-
ra hora, façamos nossas preces 
ao Pai, agradecendo pelo dom do 
Espírito Santo, que renova toda a 
Criação e garante a continuidade 
do Pentecostes nos sacramentos da 
Igreja. Rezemos juntos:
T. Que o Espírito Santo renove a 
face da terra.
1. Pai Santo, iluminai a Igreja em 
sua missão de ser no mundo o res-
plendor de Cristo, Luz dos povos. 
2. Iluminai nossa Arquidiocese, 
para que seja, sempre mais, a luz 
de Cristo na Cidade. 
3. Iluminai o coração dos que go-
vernam, para que promovam a jus-
tiça e a paz. 
4. Iluminai os cristãos para que 
perseverem na unidade.
5. Iluminai nossas pastorais, para 
que evangelizem com eficácia. 
6. Iluminai nossas consciências 
para o compromisso com a ética e 
a cidadania.
7. Iluminai nossas lutas em prol da 
justiça e da fraternidade.
8. Iluminai os esforços contra 
qualquer tipo de exclusão em nos-
sa cidade.

(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 Fx 20)

1. Eis a procissão do Rei, nosso 
Deus, *//: ao seu santuário, se-
guido dos seus!://

2. À frente cantores, atrás, toca-
dores, * //:no meio vão jovens 
tocando 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 
receber!://

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

LITURGIA EUCARÍSTICA



Por ele não cessais de criar e san-
tificar estes bens e distribuí-los en-
tre nós.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo 
e em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.
T. Amém.
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todos unidos conduzirei * pra 
terra santa da promissão!

• Na terra santa da promissão * 
com água pura vos lavarei, * 
toda a imundície, toda ilusão, * 
de tudo vos purificarei!

20. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. Oremos (silêncio): Ó Deus, 
que enriqueceis a vossa Igreja 
com os bens do céu, conservai a 
graça que lhe destes, para que 
cresçam os dons do Espírito 
Santo; e o alimento espiritual 
que recebemos aumente em nós 
a eterna redenção. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

Tríduo Eucarístico nas Paróquias entre 01 e 07 de junho, 
em comemoração aos 70 anos do 
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E POR TODOS, PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-
nos, vós que nos libertastes pela 
cruz e ressurreição.
CC. Celebrando, pois, a memória 
da paixão do vosso Filho, da sua 
ressurreição dentre os mortos e 
gloriosa ascensão aos céus, nós, 
vossos servos, e também vosso 
povo santo, vos oferecemos, ó Pai, 
dentre os bens que nos destes, o 
sacrifício perfeito e santo, pão da 
vida eterna e cálice da salvação.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
Recebei, ó Pai, esta oferenda, 
como recebestes a oferta de Abel, 
o sacrifício de Abraão e dos dons 
de Melquisedeque.
Nós vos suplicamos que ela seja 
levada à vossa presença, para que, 
ao participarmos deste altar, rece-
bendo o Corpo e o Sangue de vos-
so Filho, sejamos repletos de todas 
as graças e bênçãos do céu.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
3C. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos e filhas N. e N. que par-
tiram desta vida, marcados com o 
sinal da fé. A eles, e a todos os que 
adormeceram no Cristo, concedei 
a felicidade, a luz e a paz.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
4C. E a todos nós pecadores, que 
confiamos na vossa imensa mise-
ricórdia, concedei, não por nossos 
méritos, mas por vossa bondade, 
o convívio dos Apóstolos e Márti-
res: João Batista e Estevão, Matias 
e Barnabé ... e todos os vossos san-
tos. Por Cristo, Senhor nosso. 
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!

No próximo Domingo (3/06) Encontro Eucarístico dos 
Catequistas, na Catedral da Sé, às 11h00

18. RITO DA COMUNHÃO

19. CANTO DE COMUNHÃO
(CD X - Fx 25)

Perseveravam todos unidos 
em oração, * os doze apósto-
los, com Maria e os irmãos. * 
Chegado o dia de Pentecostes, 
veio um tremor * e de repente 
o Santo Espírito os animou!

1. É outro o vinho que nos anima, 
* entendei todos nossa alegria. * 
Joel profeta já predissera, * su-
cederá nos últimos dias.

• E sucedeu nos últimos dias: * 
fechou-se o tempo, abriu-se o 
céu! * Cumpriu-se, então, outra 
profecia * que Deus falou por 
Ezequiel:

2. De toda a terra vos tirarei, * vos 
tomarei de entre as nações, * 

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA:
Pentecostes

22. CANTO FINAL (CO 360)

1. Quando o Espírito de Deus so-
prou, o mundo inteiro se ilumi-
nou. * A esperança da terra bro-
tou, e um povo novo deu-se as 
mãos e caminhou!
Lutar e crer, vencer a dor, lou-
var o Criador. Justiça e paz 
hão de reinar. E viva o amor!

CONCENTRAÇÃO 
ARQUIDIOCESANA PARA  

O CORPUS CHRISTI
no dia 7 de junho, no  

Largo Santa Ifigênia, as 09 horas.
VENHA PARTICIPAR!!!

RITO DA COMUNHÃO

RITOS FINAIS


