
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Sejam todos bem-vindos à Comu-
nidade..., para celebrar a Solenidade de 
Pentecostes.

2. ACENDIMENTO DO CÍRIO

Canto: “Indo e vindo, trevas e luz, tudo é 
graça, Deus nos conduz.” (uma vez)

Após o refrão a pessoa que acende o Círio 
na entrada ou no local próprio no presbitério, 
pronuncia: Bendito sejais, Deus da vida, 
pela ressurreição de Jesus Cristo e por 
esta luz radiante!

3. INTRODUÇÃO

Anim.: Durante vários dias meditamos os tex-
tos do Santo Evangelho, que nos prepararam 
para esta Solenidade. Coroamos hoje o Ciclo 
da Páscoa. Nascemos para a vida no Espírito, 
que o Senhor nos revelou que procede do 
amor do Pai e do Filho, nos recordando que 
em Deus há três pessoas distintas, o Pai, o 
Filho e o Espirito Santo, e que não são três 
deuses, mas um só, em três pessoas. É 
o mistério da Santíssima Trindade em que 
cremos, porque Jesus assim nos revelou. 
Iniciemos cantando.

4. CANTO DE ABERTURA: 71 (CD 2), 70 
(CD 2)

5. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.:. Cristo ressuscitou, verdadeiramente Ele 
ressuscitou! Que a sua paz esteja convosco.

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

6. ATO PENITENCIAL: 181, 163 (CD 3)
 
Dir.: Contritos, num instante de silêncio, 
reflitamos sobre nossas faltas, e as entre-
guemos ao Senhor, pedindo perdão. (pausa) 
Cantemos.

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. Amém.

7. GLÓRIA: 204 (CD 3), 214

Dir.: Glorifiquemos ao Senhor, cantando.

8. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, nesta festa do 
Divino, 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 os corações 
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 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 
ou Gl 5,16-25

12. SEQUÊNCIA: Ver no Lecionário pg. 545

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! 
Ele está no meio de nós!
Anúncio da Boa Notícia de Jesus Cristo 
segundo João.
Glória a vós, Senhor!

15. PARTILHA DA PALAVRA

16. PROFISSÃO DE FÉ

Dir.: Professemos a nossa fé.

17. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Após nos alimentarmos da Palavra de 
Deus, elevemos a Ele os nossos pedidos, 
pedindo: 

Senhor, atendei a nossa prece.

Senhor, suscitai na vossa Santa Igreja a 
vontade de propagar aos fiéis o renascimento 
contínuo de todos para a vida no Espírito e 
para o projeto de Deus para a humanidade, 
nós vos pedimos.

Senhor, reavivai, nas famílias, os dons do 
Espírito para que vivam em mais unidade, 
conciliação e perdão, nós vos pedimos.

Senhor, fortalecei, nas comunidades cristãs, 
o entendimento de que somente a partir de 
cada um com seu dom é que se tem força 
o Espírito no todo, e que todos dependem 
de cada integrante para ser comunidade, 
nós vos pedimos.

Senhor, mandai o vosso Espírito sobre toda 
a humanidade, para a cura da pandemia e 
para fortalecer aqueles que sofreram seus 
efeitos desastrosos com a perda de seus 
familiares, nós vos pedimos.

Dir.: Escutai, Senhor nossos pedidos e se for 
de vossa vontade fazei que se realize em nos-
sas vidas, por Cristo, Nosso Senhor. Amém. 

18. PARTILHA DOS DONS: 392 (CD 4), 
397 (CD 20)

Dir.: Tudo o que temos e somos vem de Deus. 
Nesta partilha apresentamos agradecidos 
o que realizamos em sua graça, enquanto 
cantamos.

RITO DA COMUNHÃO

19. PAI-NOSSO

DEUS NOS FALA
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Dir.: Confiantes, elevemos ao Pai, a oração 
que seu Filho nos ensinou.

20. SAUDAÇÃO DA PAZ

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19.)

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde 
a Reserva Eucarística está cuidadosamente 
depositada 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.)

21. COMUNHÃO: 532, 526 (CD 2)

22. RITO DE LOUVOR 

(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 
crescer 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. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor vos abençoe e vos guarde! 
Amém. 

Dir.: O Senhor faça brilhar sobre vós a sua 
face e se compadeça de vós! Amém. 

DEUS NOS ENVIA

27. 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: Eclo 35,1-15 (gr. 1-12); Sl 49 
(50),5-6. 7-8. 14.23 (R/. 23b); Mc 
10,28-31  

4.ª-feira: Eclo 36,1-2a.5-6.13-19 (gr. 1. 
4-5a. 10-17); Sl 78 (79),8. 9. 11. 
13 (R/. Eclo 36, 1b); Mc 10,32-45

5.ª-feira: Eclo 42, 15-26 (gr. 15-25); Sl 32 
(33), 2-3.4-5.6-7.8-9 (R/. 6a); Mc 
10,46-52

6.ª-feira: Eclo 44, 1. 9-13 ; Sl 149,1-2.3-
4.5-6a.9b (R/. 4a); Mc 11,11-26

Sábado: Eclo 51,17-27 (gr. 12-20); Sl 18 
(19), 8.9.10.11 (R/. 9a); Mc 11,27-
33

ORIENTAÇÕES

w Sendo possível, adornar a frente ou lateral 
da mesa da Palavra com um jarro ou arranjo 
com flores vermelhas e folhagem.

w Se a Comunidade preferir, pode acender o 
Círio na entrada enquanto um breve refrão 
é entoado, e, após o acendimento, dizer a 
frase proposta.

w Se a Comunidade dispuser do banner, bandeira 
ou cartaz do Divino Espírito Santo, utilizar na 
procissão de entrada e colocando em um 
lugar de destaque. 

Dir.: O Senhor volte para vós o seu rosto e 
vos dê a paz! Amém. Abençoe-vos Deus todo
-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 

TODOS: Amém. 

Dir.: Ide em paz e que o Senhor vos acom-
panhe. Aleluia! 

TODOS: Graças a Deus! Aleluia, aleluia!

26. CANTO DE ENVIO: 653 (CD 4), 664 
(CD 26)
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«Há diversidade de dons espirituais, 
mas o Espírito é o mesmo»: assim escre-
ve Paulo aos Coríntios. E continua: «Há 
diversidade de serviços, mas o Senhor é 
o mesmo; e há diversos modos de agir, 
mas é o mesmo Deus que realiza tudo 
em todos» (1 Cor 12, 4-6). Diversidade 
e o mesmo, diversos e um só: o Apóstolo 
insiste em juntar duas palavras que pa-
recem opostas. Quer-nos dizer que este 
um só que junta os diversos é o Espírito 
Santo. E a Igreja nasceu assim: diversos, 
unidos pelo Espírito Santo.

Recuemos até aos inícios da Igreja, 
no dia de Pentecostes, e fixemos os Após-
tolos: entre eles, temos pessoas simples, 
habituadas a viver do trabalho das suas 
mãos, como os pescadores, e está Mateus, 
certamente dotado de instrução pois fora 
cobrador de impostos. Existem origens e 
contextos sociais diversos, nomes he-

Homilia do Papa Francisco

braicos e nomes gregos, temperamen-
tos pacatos e outros ardorosos, ideias 
e sensibilidades diferentes. Eram todos 
diferentes. Jesus não os mudara, nem os 
uniformizara, tornando-os modelos em 
série. Não. Deixara as suas diversidades; 
e agora une-os, ungindo-os com o Espírito 
Santo. A união – a união deles que eram 
diversos – vem com a unção. No Pente-
costes, os Apóstolos compreendem a força 
unificadora do Espírito. Veem-na com os 
próprios olhos, ao constatar que todos, 
apesar de falar línguas diversas, formam 
um só povo: o povo de Deus, plasmado 
pelo Espírito, que tece a unidade com 
as nossas diferenças, que dá harmonia 
porque, no Espírito, há harmonia. Ele é 
a harmonia.

(http://www.vatican.va/content/francesco/
pt/homilies/2020/documents/papa-frances-

co_20200531_omelia-pentecoste.html)

Basílica de São Pedro
Domingo, 31 de maio de 2020


