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Anim. Irmãos e irmãs, hoje re-
cordamos o dia em que o misté-
rio pascal atingiu a sua plenitude 
no dom do Espírito derramado 
sobre a Igreja nascente. Nós que 
vivemos nesta grande cidade 
convivendo com tantas cultu-
ras, damos graças ao Pai porque 
o Espírito revelou a todos os po-
vos o mistério escondido nos sé-
culos e reuniu todas as raças na 
alegria da salvação. Por força 
desse mistério que iremos cele-
brar, seremos revestidos da for-
ça do Espírito para sermos teste-
munhas do Cristo ressuscitado.

RITOS INICIAIS
1. ENTRADA

(Cantos e Orações 336)

Estaremos aqui reunidos * 
Como estavam em Jerusalém 
* Pois só quando vivemos 
unidos * É que o Espírito San-
to nos vem

1. Ninguém para esse vento pas-
sando  * ninguém vê, e ele 
sopra onde quer * Força igual 
têm o Espírito quando * Faz a 
Igreja de Cristo crescer.

2. Feita de homens a Igreja é di-
vina * Pois o Espírito Santo a 
conduz * Como um fogo que 
aquece e ilumina * Que é pure-
za, que é vida, que é luz

3. Quando o Espírito espalma 
suas graças * Faz dos povos 
um só coração * Cresce a Igre-
ja onde todas as raças * Um só 
Deus, um só Pai louvarão

2. SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.

P. A graça de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comu-
nhão do Espírito Santo estejam 
convosco.
T. Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
P. No dia em que celebramos a vi-
tória de Cristo sobre o pecado e a 
morte, também nós somos con-
vidados a morrer para o pecado 
e ressurgir para uma vida nova. 
Reconheçamo-nos necessitados 
da misericórdia do Pai.

(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 da vossa pa-
lavra, 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 
compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados 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-pode-
roso. / Nós vos louvamos, nós 
vos bendizemos, / nós vos ado-
ramos, nós vos glorificamos, / 
nós vos damos graças por vossa 
imensa glória. / Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito, / Senhor 
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai. / Vós que tirais o peca-
do 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 
Santo, e realizai agora no cora-
ção dos fiéis as maravilhas que 
operastes no início da pregação 
do Evangelho. Por N.S.J.C.
T. Amém.
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LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Guiados pelo Espírito que 
Jesus nos ofereceu, acolhamos 
com docilidade a Palavra que ago-
ra ouviremos.

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

Leitura dos Atos dos Apóstolos.
1Quando chegou o dia de Pente-
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 apare-
ceram línguas como de fogo que 
se repartiram e pousaram sobre 
cada um deles. 4Todos ficaram 
cheios do Espírito Santo e come-
çaram a falar em outras línguas, 
conforme o Espírito os inspirava. 
5Moravam em Jerusalém judeus 
devotos de todas as nações do 
mundo. 6Quando ouviram o baru-
lho, juntou-se a multidão, e todos 
ficaram confusos, pois cada um 
ouvia os discípulos falar em sua 
própria língua. 7Cheios de espan-
to e de admiração, diziam: “Esses 
homens que estão falando não 
são todos galileus? 8Como é que 
nós os escutamos na nossa pró-
pria língua? 9Nós que somos par-
tos, medos e elamitas, habitantes 
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 Ci-
rene, também romanos que aqui 
residem; 11judeus e prosélitos, 
cretenses e árabes, todos nós os 
escutamos anunciarem as mara-
vilhas de Deus na nossa própria 
língua! “ - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 103(104) 
(Cantando Salmos e Aclamações p.210)

Enviai o vosso Espírito, Se-
nhor. (Bis)
E da terra toda a face reno-
vai! (Bis)

1. Bendize, ó minha alma, ao 
Senhor! * Ó meu Deus e meu 
Senhor, como sois grande! * 
Quão numerosas, ó Senhor 

são vossas obras! Encheu-se a 
terra com as vossas criaturas!

2. Se tirais o seu respiro, elas pe-
recem * e voltam para o pó de 
onde vieram; * enviais o vosso 
espírito e renascem e da terra 
toda a face renovais.

3. Que a glória do Senhor per-
dure sempre,*e alegre-se o 
Senhor em suas obras!*Hoje 
seja-lhe agradável o meu can-
to,*pois o Senhor é a minha 
grande alegria!

8. SEGUNDA LEITURA 
(1Cor 12, 3b-7.12-13)

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios:
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 mes-
mo Deus que realiza todas as coi-
sas em todos. 7A cada um é dada a 
manifestação do Espírito em vista 
do bem comum. 12Como o corpo é 
um, embora tenha muitos mem-
bros, e como todos os membros 
do corpo, embora sejam muitos, 
formam um só corpo, assim tam-
bém acontece com Cristo. 13De 
fato, todos nós, judeus ou gregos, 
escravos ou livres, fomos batiza-
dos num único Espírito, para for-
marmos um único corpo, e todos 
nós bebemos de um único Espíri-
to. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. SEQUÊNCIA 
(H2 p.112 - CD XV Fx.15)

A nós descei, divina luz! (Bis) 
em nossas almas acendei o 
amor, o amor de Jesus! (Bis)

1a) Vinde, Santo Espírito, e do 
céu mandai luminoso raio, lu-
minoso raio! 

b) Vinde, pai dos pobres, doador 
dos dons, luz dos corações, luz 
dos corações! 

c) Grande defensor, em nós habi-
tai, e nos confortai, e nos con-
fortai! 

d) Na fadiga pouso, no ardor 
brandura, e na dor ternura, e 
na dor ternura!

2a) Ó luz venturosa, divinais 
clarões, encham os corações, 
encham os corações! 

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

c) Lavai o impuro e regai o 
seco, sarai o enfermo, sarai o 
enfermo! 

d) Dobrai a dureza, aquecei o 
frio, livrai do desvio, livrai do 
desvio!

3a) Aos fiéis, que oram com vi-
brantes sons, dai os sete dons, 
dai os sete dons! 

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

c) Aleluia! Aleluia! Aleluia! (Bis) 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! (Bis)

d) Aleluia! Aleluia! Aleluia! (Bis) 
Aleluia! Aleluia! Aleluia! (Bis)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(FX7)

Aleluia, aleluia, aleluia, 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 discípu-
los se alegraram por verem o Se-
nhor. 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: “Re-
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cebei o Espírito Santo. 23A quem 
perdoardes os pecados, eles lhes 
serão perdoados; a quem não os 
perdoardes, eles lhes serão reti-
dos”. - Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

12. HOMILIA

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 San-
to; /nasceu da Virgem Maria;/ 
padeceu sob Pôncio Pilatos, / 
foi crucificado, morto e sepulta-
do. / Desceu à mansão dos mor-
tos; /ressuscitou ao terceiro dia, 
/ subiu aos céus; / está sentado 
à direita de Deus Pai todo-pode-
roso, / donde há de vir a julgar 
os vivos e os mortos. / Creio no 
Espírito Santo; / na Santa Igreja 
Católica; / na comunhão dos san-
tos; / na remissão dos pecados; 
/ na ressurreição da carne; / na 
vida eterna. T. Amém.

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, neste dia em que 
o Senhor envia do céu o seu Espíri-
to Santificador, voltemo-nos para 
Ele cheios de esperança e apre-
sentemos-lhe nossos pedidos:
T. Enviai vosso Espírito, ó Senhor.
1. Pai, que por seu Filho nos en-

viastes o Espírito Santo, enchei 
a vossa Igreja com os vossos 
dons para que sejamos cada 
vez mais unidos e fiéis ao Reino 
por Jesus anunciado.

2. Pai, para que todos os povos e 
culturas encontrem na Igreja um 
lugar de acolhida e de testemu-
nho do vosso amor.

3. Pai, cumulai com os dons do vos-
so Espírito, nosso Papa, nosso 
Arcebispo e seus bispos auxilia-
res, e todo clero.

4.Pai, enviai o vosso Espírito de sa-
bedoria sobre todos aqueles que 
governam o mundo, para que 
cresçamos no respeito, na justi-
ça e na paz duradoura.

5.Pai, que os pobres e doentes, os 
tristes e abandonados, os migran-
tes e os que vivem em situação 
de rua, sintam a vossa presença e 
auxílio pelo testemunho de vossa 
Igreja, que hoje celebra a efusão 
do vosso Espírito.

 (Outras preces da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo no Espírito Santo.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

15. APRESENTAÇÃO DAS OFEREN-
DAS 

(HL2 p. 37 - CD X Fx. 20)

1. Eis a procissão do Rei, nosso 
Deus * ao seu santuário, segui-
do dos seus (Bis)

2. À frente cantores, atrás toca-
dores, * no meio vão jovens 
tocando tambores! (Bis)

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

4. Ó Deus manifesta teu grande 
poder, * ofertas e dons irás re-
ceber! (Bis)

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor...
P. Concedei-nos, ó Deus, que 
o Espírito Santo nos faça com-
preender melhor o mistério 
deste sacrifício e nos manifeste 
toda a verdade, segundo a pro-
messa 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.
P. 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 to-
do-poderoso. Para levar à plenitude 
os mistérios pascais, derramastes, 
hoje, o Espírito Santo prometido, 
em favor de vossos filhos e filhas. 
Desde o nascimento da Igreja, é ele 
quem dá a todos os povos o conhe-
cimento do verdadeiro Deus; e une, 
numa só fé, a diversidade das raças 
e línguas. Por essa razão, transbor-
damos de alegria pascal, e aclama-
mos vossa bondade, cantando (di-
zendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Pai de misericórdia, (...) ao 
vosso altar.
T. Abençoai nossa oferenda, ó 
Senhor!
Nós as oferecemos (...) recebe-
ram dos apóstolos.
T. Conservai a vossa Igreja sem-
pre 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 vos-
sos filhos!
4C. E a todos nós (...) Senhor nosso. 
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
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RITO DA COMUNHÃO 

18. RITO DA COMUNHÃO

19. CANTO DE COMUNHÃO 
Sl 67(68)  (HL2 p 36 CD X Fx 18)

Antífona. 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 ini-
migos? * Na sua presença pe-
recem 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, vi-
brai, filhos seus! * Abri o cami-
nho 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 tremeu; * na sua presen-
ça se abala o Sinai, * é Deus 
que avança, que avança e vai!

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 ali-
mento espiritual que recebemos 
aumente em nós a eterna reden-
ção. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

RITOS FINAIS
21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 

MR 524 nº9

22. CANTO FINAL 
(HL 3 p.367 – CO 0)

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!
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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 anun-
ciou. * O cego viu, o surdo es-
cutou, * e os oprimidos, das 
correntes, libertou.

O Espírito Santo anima a Igreja

A solene festa de Pentecostes nos recorda o nascimento da Igreja: 
com a vinda do Espírito Santo, os apóstolos começaram a pregação 
do Evangelho “a todos os povos”, como Jesus lhes ordenara.
O Espírito Santo, Espírito do Pai e do Filho, deu coragem, inspiração, 
alegria e perseverança àqueles homens, que Jesus escolheu e enviou 
ao mundo como suas testemunhas. E as pessoas, pela ação do Espíri-
to Santo, aceitavam o Evangelho e se convertiam à fé cristã.
Pentecostes, porém, não lembra só o início maravilhoso da Igreja, 
mas também a sua história: o Espírito Santo foi prometido por Jesus 
para estar sempre com os apóstolos, para mantê-los na verdade do 
Evangelho e para ser o seu consolador e confortador nos momentos 
difíceis. É assim que a Igreja atravessou 20 séculos de história, entre 
dificuldades grandes e constantes.
Com a ajuda do Espírito Santo, ela sempre superou as fases difí-
ceis, conseguiu realizar obras maravilhosas no meio dos povos e se 
manteve fiel ao Evangelho. O Espírito Santo não abandona jamais 
a Igreja, nem mesmo nas suas crises e fraquezas; ele a atrai para 
converter-se sempre de novo a Cristo, seu Senhor, e a manter-se fiel 
a ele.
Pentecostes nos faz prensar também na Igreja de hoje: o Espírito 
Santo continua a renová-la, torna fecundo o seu testemunho e lhe 
inspira as decisões que deve tomar, em vista da nova evangelização. 
O Espirito Santo faz viver a alegria do Evangelho!
Nunca devemos duvidar da assistência do Espírito Santo à Igreja. 
É ele que move os corações a buscarem a verdade e a realizarem 
obras boas. É ele que assiste as pessoas revestidas de autoridade na 
Igreja; ele mostra o caminho para a vida santa, dá força e perseve-
rança aos mártires e surpreende sempre de novo. O Espírito Santo 
continua também hoje a renovar a face da terra através de muitas 
pessoas de boa vontade!
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