
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Como igreja reunida, acolhemos todos 
que vieram celebrar o Amor de Deus no dom 
do Espirito Santo. Sejam todos bem-vindos!

2. ACENDIMENTO DO CÍRIO PASCAL

(Quem acende o Círio Pascal, proclama:)

Bendito sejas, Deus da vida, pela ressurreição 
de Jesus Cristo e por esta luz radiante!

3. INTRODUÇÃO

Anim.: Recordamos em Pentecostes o dia 
em que o Mistério Pascal atingiu sua plena 
realização no dom do Espírito Santo derramado 
sobre a igreja. É o Espírito Santo que confere à 
igreja os dons necessários para realização da 
missão a ela confiada por Jesus. É o Espírito 
Santo que nos faz pessoas novas para o serviço 
da igreja e instrui e anima a caminhada dos 
cristãos em meio aos desafios do mundo. Pelo 
Batismo, fomos ungidos pelo Espírito Santo 
para formar um só corpo em Cristo e sermos 
seus Discípulos Missionários. Com alegria, 
entoemos o canto de abertura.

4. CANTO DE ABERTURA: 71(CD2) / 68(CD2)

5. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: O Deus da Esperança, que nos cumula de 
toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo esteja com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo!

6. ATO PENITENCIAL: 1097(CD11) / 1098

Dir.: Ó Pai, vós nos enviastes vosso Filho para 
nossa redenção, e reconciliastes o mundo 
convosco por meio do Espírito Santo, dai-nos 
vosso perdão. (Silêncio)

Dir.: Senhor, que na água e no Espírito nos 
regenerastes à vossa imagem, tende piedade 
de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós. 

Dir.: Cristo, que enviais vosso Espírito para criar 
em nós um coração novo, tende piedade de nós.

TODOS: Cristo, tende piedade de nós

Dir.: Senhor, que renovais a face da terra com a 
força de vosso Espírito, tende piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós

Dir.: Deus todo-poderoso, rico em misericórdia, 
se compadeça de nós, perdoe nossos pecados 
e conduza nossos passos para a vida eterna. 
Amém.

7. GLÓRIA: 207(CD3) / 205(CD3)

8. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, nesta festa de Pen-
tecostes, santificais a vossa igreja, mulheres 
e homens de todas as raças e povos em todas 
as partes da terra. Que hoje se veja de novo o 
que se viu no começo da vida da santa Igreja: 
os dons do Espírito Santo enchendo de luz e 
alegria o coração dos que creem. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. Amém.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

9. PRIMEIRA LEITURA: At 2,1-11
10. SALMO RESPONSORIAL: 103(104)
Enviai o vosso espírito, Senhor, 
e da terra toda a face renovai.
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!
Se tirais o seu respiro, elas perecem 
e voltam para o pó de onde vieram. 
Enviais o vosso espírito e renascem 
e da terra toda a face renovais.
Que a glória do Senhor perdure sempre, 
e alegre-se o Senhor em suas obras! 
Hoje, seja-lhe agradável o meu canto, 
pois o Senhor é a minha grande alegria!
11. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 12,3b-7.12-13
12. SEQUÊNCIA: Lecionário dominical, p. 
228-229
13. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia!
Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos 
dons os corações dos fiéis; e acendei neles o 
amor como um fogo abrasador!
14. EVANGELHO: Jo 20,19-23
Dir.: O Senhor esteja convosco! 
TODOS: Ele está no meio de nós!
Dir.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo João.
TODOS: Glória a vós, Senhor!
15. PARTILHA DA PALAVRA
16. PROFISSÃO DE FÉ
17. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: No Espírito Santo podemos chamar a Deus 
de Pai. Neste espírito filial, cheios de confiança, 
a Ele supliquemos:
Por vosso Espírito Santo, renovai-nos, Senhor.
– Senhor, guiai sempre a vossa igreja para que 
se mantenha aberta ao diálogo e a comunhão 
com as igrejas cristãs, reconstruindo a unidade 
na missão de anunciar o Evangelho a todos os 
povos e nações, nós vos suplicamos.

– Senhor, derramai sobre nossas comunidades 
os dons do vosso Espírito para que sejam sem-
pre espaços de acolhida, perdão e solidariedade, 
e saibam testemunhar na sociedade a face 
misericordiosa de Cristo, nós vos suplicamos.
– Senhor, enviai o vosso Espírito Santo so-
bre os governantes, para que governem com 
justiça e ética, criem projeto que atendam às 
necessidades do povo para que todos vivam 
com dignidade, nós vos suplicamos.
– Senhor, iluminai-nos para que vivamos a 
graça do Batismo e da Crisma na fidelidade e 
no compromisso com o Evangelho, e, assim, 
sejamos promotores da vida no mundo, nos 
vos suplicamos.
Dir.: Senhor, nosso Deus, é vosso Espírito de 
Amor que nos conduz e nos faz distinguir o que é 
do vosso Reino, fazei-nos, pois, testemunhas de 
vossa verdade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém

18. PARTILHA DOS DONS: 402(CD24) / 
398(CD20)

Dir.: Em cada dia, o Senhor se apresenta de 
mãos cheias nos oferecendo seus dons. Ele 
tudo oferece, para que aprendamos a repartir 
um pouco de tudo o que d’Ele recebemos. 
Aceita, Senhor, a nossa oferta e multiplicai os 
dons que apresentamos em vosso altar.
RITO DA COMUNHÃO
19. PAI NOSSO
Dir.: Rezemos a oração que Jesus nos ensinou 
pela unidade de todas as Igrejas cristãs. Pai 
nosso...
20. SAUDAÇÃO DA PAZ: 
(Omite-se o abraço da paz conforme orienta-
ções dadas pelo Arcebispo para a prevenção 
da Covid-19)
(Em silêncio o Ministro Extraordinário da Sa-
grada Comunhão dirige-se à capela onde a 
Reserva Eucarística está cuidadosamente de-
positada no sacrário. Abre a porta do sacrário, 
faz uma genuflexão como sinal de adoração. 
Com reverência pega a âmbula que contém a 
Sagrada Reserva Eucarística. Leva-a até o altar, 
de onde parte para a distribuição da Sagrada 
Comunhão aos fiéis. Terminada a distribuição, 
leva a Sagrada Reserva até o sacrário.)

DEUS NOS FALA



28. LEITURAS DA SEMANA
2.ª-feira: Gn 3,9-15.20 ou At 1,12-14 Sl 86(87),1-2.3 e 

5.6-7 Jo 19,25-34
3.ª-feira: 2Pd 3,12-15a.17-18 Sl 89(90), 2.3-4.10.14 e 

16 (R/. 1) Mc 12,13-17
4.ª-feira: 2Tm 1,1-3.6-12 Sl 122(123), 1-2a.2bcd 

(R/.1a) Mc 12,18-27
5.ª-feira: 2Tm 2,8-15 Sl 24(25),4-5ab.8-9.10.14 (R/. 

4b) Mc 12,28b-34
6.ª-feira: 2Tm 3,10-17 Sl 118(119), 157. 

160.161.165.166.168 (R/. 165a) Mc 12,35-37
Sábado: 2Tm 4,1-8 Sl 70(71),8-9.14-15ab.16-17.22 

(R/. cf. 15a) Mc 12,38-44
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21. COMUNHÃO: 526(CD2), 532
22. RITO DE LOUVOR: 824(CD18), 842
(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um salmo 
ou canto bíblico.)
23. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, Vós destes ao povo 
nesta celebração Palavra de força e de vida. 
Dai-nos o vosso Espírito, com os seus sete 
dons, para que a vida da graça nos faça cres-
cer no amor e nos leve a viver unidos, como 
gente que caminha para a eterna comunhão. 
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

24. NOTÍCIAS E AVISOS
25. RITO DE ENVIO E ENCERRAMENTO DO 
TEMPO PASCAL
(Quem preside a Celebração aproxima-se do 
Círio ainda aceso e se dirige ao povo com a 
seguinte motivação:)
Dir.: Irmãos e irmãs, na noite da Vigília Pascal, 
aclamamos Cristo nossa Luz e acendemos o 
Círio Pascal. A luz do Círio nos acompanhou 
nestes cinquenta dias do Tempo Pascal.  Hoje, 
dia de Pentecostes, ao concluir o Tempo da Pás-
coa, o Círio será apagado. Este sinal nos é tirado 
para que, educados na escola pascal do Mestre 
ressuscitado, nos tornemos a “luz de Cristo” 
que se irradia, como uma coluna luminosa que 
passa no mundo, para iluminar os irmãos e 
irmãs e guiá-los no êxodo definitivo rumo ao céu.
(A seguir, com a mesma melodia usada no 
Sábado Santo para se cantar “ Eis a luz de 
Cristo”, canta-se)
Dir.: Cristo, Luz do mundo!
TODOS: Demos graças a Deus!
Dir.: Dignai-vos, ó Cristo, acender nossas lâm-
padas da fé; que em vosso templo elas refuljam 
constantemente, alimentadas por vós, que sois a 
luz eterna; sejam iluminados os ângulos escuros 
do nosso espírito e sejam expulsas para longe 
de nós as trevas do mundo. Vós, que viveis e 
reinais para sempre.
TODOS: Amém! Aleluia! Amém! Aleluia! (Este 
amém pode ser cantado)

26. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Deus, Pai das luzes, que hoje iluminou os co-
rações dos discípulos, derramando sobre eles o 
Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bên-
ção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. 
TODOS: Amém.
Dir.: Aquele fogo, descido de modo admirável 
sobre os discípulos, purifique os vossos cora-
ções de todo mal e vos transfigure na sua luz. 
TODOS: Amém.
Dir.: Aquele que na proclamação de uma só fé 
reuniu todas as línguas vos faça perseverar na 
mesma fé, passando da esperança à realidade. 
TODOS: Amém.
Dir.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espirito Santo. 
TODOS: Amém.
Dir.: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe!
TODOS: Graças a Deus!
27. CANTO DE ENVIO: 1072, 1076(CD2)

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES
w O espaço celebrativo deve ser expressão da 
Páscoa do Senhor, destacando o Círio Pascal, 
a mesa da Palavra, a mesa da Eucaristia e a 
pia batismal.
w Num momento que a equipe definir, entrar 07 
membros de cada equipe de serviço com vela 
acesa simbolizando os dons.  Enquanto colocam 
as velas num lugar previamente preparado, 
pode-se ler uma mensagem sobre aquele dom. 
w Após a homilia pode ser feita a bênção da 
água, em seguida a renovação das promessas 
do Batismo e por último a aspersão. Neste caso, 
omite-se o ato penitencial.
w Ao final da celebração, apagar o Círio Pascal, 
indicando o encerramento do Tempo Pascal, 
conforme rito apresentado neste folheto.
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HOMILIA DO

PAPA FRANCISCO

“O Espírito Santo faz a

harmonia da Igreja, o

espírito maligno destrói”

 
Sábado, 9 de maio de 2020

 
 Na passagem dos Atos dos Apósto-
los (cf. 13, 44-52) sentimos alegria: toda 
a cidade de Antioquia está reunida para 
ouvir a palavra do Senhor porque Paulo 
e os apóstolos pregavam com vigor, e 
o Espírito ajudava-os. «Então os judeus, 
vendo a multidão, encheram-se de inveja 
e, blasfemando, contradiziam o que Paulo 
pregava» (v. 45). Por um lado, há o Senhor, 
há o Espírito Santo que faz a Igreja crescer, 
e cresce cada vez mais, isto é verdade. 
Mas, por outro, há o espírito maligno que 
procura destruir a Igreja. Foi sempre assim, 
é sempre assim. Continua-se, mas depois 
vem o inimigo que tenta destruir. A longo 
prazo o balanço é sempre positivo, mas 

Mensagem

quanto esforço, quanta dor, quanto martírio!
 Vendo esta luta, aplica-se também a 
nós o belo ditado: «A Igreja prossegue entre 
as consolações de Deus e as perseguições 
do mundo» (cf. Santo Agostinho, De Civitate 
Dei, XVIII, 51, 2). A uma Igreja que não 
enfrenta qualquer dificuldade falta algo. O 
diabo está demasiado calmo. E se o diabo 
está calmo, as coisas não correm bem. 
Sempre a dificuldade, a tentação, a luta... 
O ciúme que destrói. O Espírito Santo faz 
a harmonia da Igreja, e o espírito maligno 
destrói. Até hoje, até hoje. Sempre esta luta. 
Um instrumento deste ciúme, desta inveja, 
são os poderes temporais. Aqui diz-se que 
«os judeus instigaram algumas mulheres 
religiosas e honestas» (At 13, 50). Foram 
ter com aquelas mulheres e disseram: 
“Eles são revolucionários, expulsai-os!”. 
As mulheres falaram com as outras e 
expulsaram-nos: eram as “mulheres pie-
dosas” da nobreza e também as notáveis 
da cidade (cf. v. 50). Recorreram ao poder 
temporal, pois o poder temporal pode ser 
bom: as pessoas podem ser boas, mas o 
poder enquanto tal é sempre perigoso. O 
poder do mundo contra o poder de Deus 
move tudo isto; e por trás, por detrás do 
poder está sempre o dinheiro.


