
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Dir.: O Espírito do Senhor nos congregou na mesma fé 
e numa só família para que, reunidos em comunidade, 
celebremos o Mistério Pascal de Cristo.

“Vem Espírito Santo! Com teu poder, tocar meu ser, 
fluir em mim”.(cantado)
 
2. ACENDIMENTO DO CÍRIO PASCAL
(Quem acende o Círio Pascal, proclama:)
Bendito sejas, Deus da vida, pela ressurreição de 
Jesus Cristo e por essa luz radiante!

3. INTRODUÇÃO

Anim.: A Solenidade de Pentecostes recorda o dia em 
que o Mistério Pascal atingiu a sua plenitude na força 
do Espírito Santo derramado sobre a Igreja nascente. 
Renovada pelo Espírito criador, a igreja se fortalece na 
missão e põe seus dons a serviço do bem comum. 
Como Igreja de Cristo, somos guiados pelo Espírito 
do Ressuscitado e impelidos a ir até os confins da 
terra para anunciar a todos os povos o Evangelho. 
Inspirados e motivados por esta liturgia, deixemo-nos 
envolver pela luz do Santo Espírito, para que, unidos 
na diversidade de dons, sejamos autênticos discípulos 
missionários do Senhor. 
Na alegria desta Solenidade, 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 convosco.

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

6. ATO PENITENCIAL: 163(CD3) /197

Dir.: Ó Pai, que nos enviastes vosso Filho para nossa 
redenção e reconciliastes o mundo consigo por meio 
do Espírito Santo, perdoai-nos e dai-nos vossa paz. 
(Silêncio).

– Senhor, que enviastes o Espírito Santo para a 
remissão dos pecados, tende piedade de nós. 

– Cristo, que renovais a face da terra com a força de 
vosso Espírito, tende piedade de nós. 

– Senhor, que, pelo Espírito Santo, reunis todos os 
povos e nações numa só família, tende piedade de nós.
 
Dir.: Deus, nosso Pai, que nos envia seu Espírito Santo 
e constitui seu Filho, nosso Redentor, conceda-nos 
o perdão e nos leve para uma vida nova. Amém.

7. GLÓRIA: 220 / 205(CD3)

Dir.: A Deus, doador de todas as graças e dons, 
elevemos nosso hino de louvor.

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.

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 é meu Senhor, como sois grande!
Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras!
Encheu-se a terra com as vossas criaturas!
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Enviai o vosso Espírito, Senhor,
e da terra toda a face renovai.

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 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 

13. CANTO DE ACLAMAÇÃO  

Aleluia, aleluia, aleluia!
Vinde, Espírito divino 
e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, 
e acendei neles o amor com um fogo abrasador!

14. EVANGELHO: Jo 20,19-23

15. PARTILHA DA PALAVRA

16. PROFISSÃO DE FÉ

17. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Neste dia em que o Espírito desce sobre a Igreja, 
abramos o nosso coração à sua vinda, para que Ele 
nos ensine a viver com Jesus ressuscitado. Unidos 
na mesma fé, elevemos nossas preces, rezando:

Venha sobre nós, Senhor, a força de vosso Santo 
Espírito.

– Fortalecei, Senhor, a vossa igreja para que cumpra 
com fidelidade a sua missão de anunciar o Evangelho 
a todos os povos e nações e que cresça em todos a 
unidade na diversidade de dons, rezemos.

– Renovai, Senhor, o coração dos nossos governan-
tes, para que, iluminados pelo Espírito Santo, saibam 
promover a paz, a justiça e o bem comum, rezemos. 

– Orientai, Senhor, as famílias, para que, iluminadas 
pelo Espírito Santo, sejam verdadeiras comunidades 
de amor, paz e união, rezemos.

– Enviai vosso Espírito sobre nós, Senhor, para que 
Ele fortaleça a nossa fé, aumente a nossa esperança 
e frutifique a nossa caridade, enriquecendo-nos 
sempre com os vossos dons para que sejamos 
construtores da paz na justiça, no perdão e na re-
conciliação, rezemos.

– Enchei de luz, Senhor o nosso Arcebispo, Dom Dario 
Campos, que no próximo dia 9 completa mais um 
ano de vida. Que ele, gozando de plena saúde, possa 
continuar pastoreando o vosso rebanho. Rezemos. 

Dir.: Deus eterno e onipotente, ouvi a oração do 
vosso povo, para que se realizem também em nós as 
maravilhas de Pentecostes. Por Cristo, nosso Senhor.

18. PARTILHA DOS DONS: 402(CD24) / 392(CD4)

Dir.: Senhor Deus, agradecidos vimos vos apresentar 
nossos dons, com o firme propósito de colocá-los 
cada dia mais a serviço de nossa Comunidade. 

RITO DA COMUNHÃO

19. PAI-NOSSO

Dir.: A exemplo dos discípulos e Maria, reunidos em 
oração no dia de Pentecostes, rezemos como Jesus 
nos ensinou. Pai nosso...

20. SAUDAÇÃO DA PAZ: 783(CD5) /781(CD26)

Dir.: A paz e o perdão são compromisso e missão 
da igreja. Somos, pois, pelo Cristo ressuscitado, 
comprometidos com a paz. Como filhos e filhas 
do Deus da paz, saudemo-nos com um gesto de 
comunhão fraterna.

(Após o abraço da paz, em silêncio, o Ministro Ex-
traordinário 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(CD2)

22. RITO DE LOUVOR: 824(CD18) / 842

Dir.: Nós vos bendizemos, Senhor, pelos dons do 
vosso Espírito, que nos sustentam no amor e no 
serviço de nossos irmãos.

TODOS: Bendito sejais, Senhor, pelos dons do vosso 
Espírito.

– Nós vos bendizemos, Senhor, pelos dons do vosso 
Espírito, que iluminam e for talecem vossa igreja 
em missão.

TODOS: Bendito sejais, Senhor, pelos dons do vosso 
Espírito.

– Nós vos bendizemos, Senhor, pelos dons do vosso 
Espírito, que conduzem a igreja pelos caminhos da 
reconciliação e da construção da paz.

TODOS: Bendito sejais, Senhor, pelos dons do vosso 
Espírito.

DEUS FAZ COMUNHÃO
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(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus 
louvores ou 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. 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, acla-
mamos 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 Páscoa, 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 lâmpadas 
da fé; que em vosso templo elas refuljam constan-
temente, 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 

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 Eu-
caristia e a pia batismal.

w Destacar a cor vermelha na ornamentação. 
Preparar o candelabro para as sete velas. 

w Num momento que a equipe definir, 7 pes-
soas, representando os 7 dons, entrarão com 
a vela que será colocada no candelabro. Se 
for à noite, pode-se apagar as luzes. 

w Onde for possível, distribuir velas para a 
assembleia, que serão acessas à medida que 
essas pessoas forem entrando, simbolizando 
a distribuição dos dons para a comunidade.

w No ato penitencial pode ser substituído 
pela aspersão lembrando nosso Batismo, 
utilizando um canto próprio para o momento.

w Na Profissão de Fé, pode-se fazer a reno-
vação das promessas do Batismo.

w No final da celebração, apagar o Círio Pascal, 
indicando o encerramento do Tempo Pascal, 
conforme rito apresentado neste folheto.

Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção 
e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém

Dir.: Aquele fogo, descido de modo admirável sobre 
os discípulos, purifique os vossos corações de todo 
mal e vos transfigure na sua luz. 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. Amém.

Dir.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho 
e Espirito Santo. Amém.

Dir.: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

TODOS: Graças a Deus!

27. CANTO DE ENVIO: 1072 / 1076(CD2)

28. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Gn 3,9-15.20 ou At 1,12-14, Sl 8
 (87),1-2.3 e 5.6-7, Jo 19,25-34
3.ª-feira: 1Rs 17,7-16, Sl 4, 2-3. 4-5. 7-8 
 (R. 7), Mt 5,13-16
4.ª-feira: 1Rs 18,20-39, Sl 15,1-2a. 4.5.8.11
 (R. 1), Mt 5,17-19
5.ª-feira: 1Rs 18, 41-46, Sl 64,10abcd. 
 10e-11. 12-13 (R. 2a), Mt 5,20-26
6.ª-feira: 1Rs 19,9a.11-16, Sl 26(27),7-8ª.
 8b-9.13-14 (R/.8b), Mt 5,27-32
Sábado: At 11,21b-26.13,1-3 Sl 97 (98), 1.2.
 3ab.3cd-4.5-6 (R/. 2b), Mt 10,7-13
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Para entendermos o verdadeiro 
sentido da Solenidade de Pentecostes, 
precisamos partir do texto bíblico que 
nos apresenta na narração: “Quando 
chegou o dia de Pentecostes, os discí-
pulos estavam todos reunidos no mesmo 
lugar. De repente, veio do céu um ruído 
como de um vento forte, que encheu 
toda a casa em que se encontravam. 
Então apareceram línguas como de fogo 
que se repar tiram e pousaram sobre 
cada um deles. Todos ficaram cheios 
do Espírito Santo e começaram a falar 
em outras línguas, conforme o Espírito 
lhes concedia expressar-se. Residiam em 
Jerusalém judeus devotos, de todas as 
nações que há debaixo do céu. Quando 
ouviram o ruído, reuniu-se a multidão, e 
todos ficaram confusos, pois cada um 
ouvia os discípulos falar em sua própria 
língua” (At, 2, 1-6). Essa passagem 
bíblica apresenta o novo curso da obra 
de Deus, fundamentada na Ressurreição 
de Cristo, obra que envolve o homem, 
a história e o cosmos.

O Catecismo da Igreja Católica diz 
que: “No dia de Pentecostes (no termo 
das sete semanas pascais), a Páscoa 
de Cristo completou-se com a efusão 
do Espírito Santo, que se manifestou, se 
deu e se comunicou como Pessoa divina: 
da Sua plenitude, Cristo Senhor derrama 

O sentido do Pentecostes
em profusão o Espírito” (CIC, n. 731).

Por essa razão, precisamos enten-
der o significado da Terceira Pessoa da 
Santíssima Trindade: “O termo Espírito 
traduz o termo hebraico Ruah que, na 
sua primeira acepção, significa sopro, 
ar, vento. Jesus utiliza precisamente a 
imagem sensível do vento para sugerir 
a Nicodemos a novidade transcendente 
d’Aquele que é pessoalmente o Sopro de 
Deus, o Espírito Divino. Por outro lado, 
Espírito e Santo são atributos divinos 
comuns às Três Pessoas Divinas. Mas, 
juntando os dois termos, a Escritura, a 
Liturgia e a linguagem teológica desig-
nam a Pessoa inefável do Espírito Santo, 
sem equívoco possível com os outros 
empregos dos termos espírito e santo” 
(CIC, n. 691).

A Solenidade de Pentecostes é um 
fato marcante para toda a Igreja, para 
os povos, pois nela tem início a ação 
evangelizadora para que todas as nações 
e línguas tenham acesso ao Evangelho e 
à salvação mediante o poder do Espírito 
Santo de Deus.

Temos necessidade do Espírito 
Santo Paráclito no nosso tempo: Veni, 
Sancte Spiritus!

https://formacao.cancaonova.com/
espiritualidade/o-sentido-do-pentecostes/
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