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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

Dia das Comunidades

VEM ESPÍRITO SANTO, ILUMINAR A TUA IGREJA

- Envolver os crismandos na celebração;
- Preparar uma vasilha com água para o momen-
to da aspersão;
- Preparar velas para todos os participantes para
o momento do Creio;
- Prelúdio: Antes da motivação um (a) jovem com
veste branca entra com o Círio acompanhado
por 7 crismandos (ou jovens) com 7 velas, trajan-
do vestes vermelhas. As 7 velas serão acesas quan-
do chegarem à frente. Um por um acende sua vela
no Círio e a coloca no candelabro preparado ao
lado do ambão. Se for à noite apagam-se as lâm-
padas da igreja.
Durante este momento canta-se: Preenche meu
ser... nº. 864 ou Outra vez um vento forte... nº. 862

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, hoje celebramos Pente-
costes! Dia em que comemoramos o nasci-
mento da Igreja. A comunidade é revestida
pela força do Espírito Santo para ser teste-
munha do Senhor Ressuscitado. A Igreja é
o Corpo de Cristo e templo do Espírito San-
to.
Refrão: Nós estamos aqui reunidos,
como estavam em Jerusalém. Pois só
quando vivemos unidos, é que o Espíri-
to Santo nos vem.
C. Com esta celebração, encerramos a

Semana de Oração pela Unidade dos
Cristãos, lembrando assim que temos um
único Evangelho e um único Pastor que é
Cristo. As diferenças nos modos de lou-
var, pensar, orar, não nos devem impedir
de trabalhar juntos para que o Reino de
Deus aconteça entre nós. Expressando a
alegria deste nosso encontro, cantemos.

02. CANTO
Vem, vem, vem, vem Espírito Santo de
amor... nº 868

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Todos: Amém.
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Supliquemos a Deus, nosso Senhor, que
abençoe esta água. Ela será aspergida so-
bre nós para recordar o nosso Batismo, e



nos renovar interiormente, a fim de perma-
necermos fiéis ao Espírito que recebemos.
D. Ó Deus, criador de todas as coisas, que,
pela água e pelo Espírito, destes forma ao
homem e ao universo.
T. Abençoai e purificai a vossa Igreja.
D. Jesus Cristo, que fizestes brotar os sa-
cramentos da salvação do vosso lado aber-
to na cruz.
T. Abençoai e purificai a vossa Igreja.
D. Espírito Santo, que do seio batismal da
Igreja, nas águas da regeneração, fizestes
de nós vossas criaturas.
T. Abençoai e purificai a vossa Igreja.
(O dirigente asperge o povo com água benta
enquanto se canta: Eu te peço desta água... n°
940)
D. Deus de amor e misericórdia, perdoai
os nossos pecados e nos conduzais à vida
eterna. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
D. Glorifiquemos a Deus Pai, que em Jesus
nos enviou o Espírito Santo enriquecendo
nossa Igreja e nossa vida. Cantemos.
Glória a Deus nas alturas... nº 239

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, pelo mistério da festa de
hoje, santificais a Vossa Igreja inteira,
em todos os povos e nações. Derramai
pelo mundo os dons do Espírito Santo.
Realizai, agora, no coração dos fiéis as
maravilhas que operastes no início da
pregação do Evangelho. Por nosso Se-
nhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: At 2, 1- 11

L.1 Leitura dos Atos dos Apóstolos.

SALMO RESPONSORIAL: 103/104
Refrão: Enviai o Vosso Espírito, Se-
nhor, e da terra toda a face renovai.

SEGUNDA LEITURA:
1Cor 12, 3b-7.12-13

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios.

SEQUÊNCIA (cantar no Lecionário)

EVANGELHO: Jo 20, 19-23

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia (2x)
Solo: Vinde, Espírito Divino, e enchei
com vossos dons os corações dos fiéis; e
acendei neles o amor com um fogo
abrasador!

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Hoje meditamos sobre o Espírito Santo.
Lucas coloca a experiência do Espírito no
dia de Pentecostes. No Antigo Testamento
era uma festa judaica. Era celebrada
cinquenta dias após a Páscoa. Era uma fes-
ta de agradecimento a Deus pelas colhei-
tas. No séc. I, tornou-se a festa que cele-
brava a aliança no Sinai e a constituição do
Povo de Deus. Lucas sugere que o Espírito
Santo é a Lei da Nova Aliança. Por Ele, se
constitui a nova comunidade do Povo de
Deus.
Na nova comunidade o Espírito modifica
profundamente as relações. Torna-a capaz
de superar o egoísmo, divisão, racismo,
preconceito e marginalização.
Na 2ª. leitura, Paulo nos mostra que o Es-
pírito é a fonte de onde brota a vida da co-
munidade. Ele compara a comunidade a um



corpo com muitos membros. Em todos os
membros circula a mesma vida, pois todos
foram batizados num só Espírito. É o Espí-
rito que concede os dons que enriquecem a
comunidade e promovem a unidade. Esses
dons devem ser postos ao serviço de to-
dos.
No Evangelho João situa o Pentecostes no
próprio dia da ressurreição. A comunidade
se encontra fechada, insegura e com medo.
Jesus aparece no meio deles, os saúda com
o dom da paz e em seguida mostra-lhes as
mãos e o lado. Nesses sinais os discípulos
reconhecem Jesus. A comunidade se
redescobre. Isso nos mostra que ela só exis-
te se está centrada em Jesus ressuscitado.
Logo depois, Jesus comunica-lhes o Espí-
rito. O gesto de soprar sobre os discípulos
reproduz o gesto de Deus ao comunicar a
vida ao homem. Agora, os discípulos pos-
suem a vida em plenitude e estão capacita-
dos para fazerem da sua vida um dom de
amor.
Finalmente, Jesus mostra qual a missão dos
discípulos. Eles são chamados a testemu-
nhar no mundo a vida que o Pai quer ofere-
cer a todos. Quem aceitar essa proposta
será integrado na comunidade; quem não a
aceitar, continuará no pecado. A comuni-
dade, animada pelo Espírito, será a media-
dora desta oferta de salvação.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professando a nossa fé, renovemos o
nosso compromisso de missionários e ser-
vidores do Reino por meio do serviço à
comunidade. (Enquanto se canta "Sim eu que-
ro..." nº. 950, todos acendem suas velas no Círio
Pascal e depois rezam:) Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
(Feitas por 2 crismandos)
D. Peçamos ao Pai que nos conceda os
dons do Espírito Santo para vivermos como

verdadeiros cristãos. A cada prece, cante-
mos: Todos: Dá-nos, Senhor, esses dons,
essa luz, e nós veremos que Pão é Jesus.
L.1 Senhor, dai SABEDORIA ao Papa
Francisco, aos bispos, presbíteros, religio-
sos, religiosas e diáconos. Que em meio às
perseguições continuem semeando o vosso
Reino, cantemos.
L.2 Senhor, dai o ENTENDIMENTO a to-
dos os membros das pastorais e movimen-
tos de nossas comunidades. Que possam
compreender e respeitar as diferenças de
cada um, cantemos.
L.1 Senhor, dai a divina CIÊNCIA aos pro-
fissionais da saúde que estão nos hospitais,
postos de saúde, casas de recuperação e
asilos. Que cuidem com dedicação e amor
dos enfermos, cantemos.
L.2 Senhor, dai FORTALEZA às pessoas
que estão nas lideranças das pastorais e
movimentos sociais. Que perseverem na fé
diante dos desafios, cantemos.
L.1 Senhor, dai-nos a filial PIEDADE. Que
sejamos fiéis ao mandamento do amor e nos
amemos sem distinção, a exemplo do Vos-
so Filho Jesus, cantemos.
L.2 Senhor, dai-nos o Vosso CONSELHO.
Que possamos exercer o serviço em nos-
sas comunidades, com o propósito de lutar
pela defesa da vida, em especial às crian-
ças e adolescentes que sofrem abusos e
exploração sexual, cantemos.
L.1 Senhor, dai-nos o dom do TEMOR DE
DEUS. Para que reflitamos sobre as nos-
sas cegueiras espirituais diante de tantos
apelos e sofrimentos dos irmãos, cantemos.
D. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos o nosso dízimo e ofertas.
Ofertemos também os frutos gerados pelo
Espírito em nossa comunidade.
(Algumas pessoas entram em procissão trazen-
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do símbolos que representam o trabalho pasto-
ral da comunidade, movimentos e Santas Mis-
sões Populares).
As sementes que me destes... nº 877

12. PAI NOSSO
D. Guiados pelo Espírito de Jesus e ilumi-
nados pela sabedoria do Evangelho, ou-
samos dizer. Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Conduzidos pelo Espírito, saudemo-
nos.
Canto a escolha.

14. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que enriqueceis a Vossa
Igreja com os bens do céu. Conservai
a graça que lhe destes, para que cres-
çam os dons do Espírito Santo. Por Cris-
to, nosso Senhor. Amém.

15. RITO PARA APAGAR O CÍRIO
PASCAL
(O dirigente aproxima-se do Círio ainda aceso
e se dirige ao povo com a seguinte motivação)
D. Irmãos e irmãs, na noite da Vigília Pascal,
aclamamos Cristo nossa Luz e acendemos
o Círio Pascal. A luz do Círio nos acompa-
nhou nestes cinquenta dias do Tempo Pascal.
Hoje, dia de Pentecostes, concluímos o Tem-
po Pascal. O Círio será apagado. Este sinal
nos é tirado para que, educados na escola
pascal do mestre Ressuscitado, nos torne-
mos 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 o dirigente entoa, cantando:)
D. Eis a Luz de Cristo!
T. Demos graças a Deus!

(Em seguida entoa-se o refrão pascal: Cristo ven-
ceu aleluia! Ressuscitou, aleluia! O Pai lhe deu
glória e poder. Eis nosso canto, aleluia!
Após o refrão, o dirigente faz a inclinação ao
Círio Pascal, e o apaga. Depois, voltado para o
povo, proclama a seguinte oração):

D. Dignai-vos, ó Cristo, acender nossas lâm-
padas da fé. Que em Vosso templo elas re-
fuljam constantemente, alimentadas por Vós,
que sois a luz eterna. Sejam iluminados os ân-
gulos escuros do nosso espírito e sejam ex-
pulsas para longe de nós as trevas do mundo.
Vós, que viveis e reinais para sempre. T. (can-
tando) Amém, aleluia! Amém, aleluia!
Amém, aleluia, aleluia, amém!

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. Deus, o Pai das luzes que iluminou os
corações dos discípulos, derramando sobre
eles o Espírito Santo, nos conceda a alegria
de sua bênção e a plenitude dos dons do
mesmo Espírito. Pai e Filho e Espírito
Santo. T. Amém!
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

17. CANTO
Vinde Espírito de Deus... nº... 894

Leituras para a Semana

2ª Tg 3, 13-18 / Sl 18B(19B) / Mc 9, 14-29
3ª Tg 4, 1-10 / Sl 54(55) / Mc 9, 30-37
4ª Tg 4, 13-17 / Sl 48(49) / Mc 9, 38-40
5ª Tg 5, 1-6 / Sl 48(49) / Mc 9, 41-50
6ª Tg 5, 9-12 / Sl 102(103) / Mc 10, 1-12
Sáb.: Tg 5, 13-20 / Sl 140(141) / Mc 10, 13-16


