
SOLENIDADE DE PENTECOSTES - 31 DE MAIO DE 2020 
ANO VOCACIONAL DIOCESANO 

 

"COMO O PAI ME ENVIOU, TAMBÉM EU 
VOS ENVIO" 

 
SUGESTÃO VISUAL E ORIENTAÇÕES: 
- Os símbolos do dia 30/05 serão utilizados neste dia. Se não foram preparados, faça-os 
antecipadamente envolvendo as crianças para pintar em 7 folhas, as “línguas de fogo” que 
representam os Dons do Espírito Santo. Em cada uma escrever: SABEDORIA / 
ENTENDIMENTO / CONSELHO / FORTALEZA / CIÊNCIA / PIEDADE / TEMOR DE DEUS. 
Estas folhas são colocadas no lugar da oração em família. 
- A imagem ou o estandarte do Divino Espírito que a família tiver poderá ser colocado em 
destaque no lugar da oração ou para que seja visto na rua. Também, no portão ou no muro da 
casa coloque um cartaz com o desenho da “Pomba do Espírito Santo” e os Dons do Espírito. 

Por baixo do cartaz, um pano vermelho para dar destaque. Outra sugestão é um cartaz com o mapa do mundo e a palavra “PAZ”. 
Ainda se quiser e puder, 7 balões vermelhos para integrar o ambiente. 
- No local da celebração, tenham presente a Bíblia, o crucifixo e um globo terrestre (ou um mapa do mundo). Acenda as velas com 
um refrão ou o “Vinde Espírito Santo, enchei os corações...”. É bom que a família tenha o Círio da Família ou uma vela grande ou 
ainda, 7 velas representando os 7 Dons.  

 
ACOLHIDA: Depois de uma longa caminhada de cinquenta dias de celebração pascal, o Senhor nos reúne para 
celebrar a plenitude da Páscoa: o dom do Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo foi derramado sobre os 
Apóstolos reunidos no Cenáculo, junto à Mãe do Senhor. O Espírito, que guiou Jesus, é dado a nós, para que 
nossa família e comunidade se torne manifestação de Deus, proclamando suas maravilhas. É o Espírito Santo 
que nos impulsiona à missão, suscitando atitudes de unidade, misericórdia, bondade, justiça, paz, esperança e 
reconciliação. 
 
SAUDAÇÃO: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
- O Deus da esperança, que nos enche de alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja 
convosco! Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.  
 
DEUS NOS PERDOA: Antes de nos alimentar da Palavra de Deus, reconheçamos nossos pecados. Em 
silêncio, pensemos nas vezes em que não acolhemos a ação do Espírito Santo em nossa vida (silêncio). 
Confessemos os nossos pecados: Confesso a Deus, Todo-poderoso, e a vós irmãos e irmãs... 
- Deus Todo-poderoso, rico em amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. Amém.  
- Senhor, tende piedade de nós. T. Senhor, tende piedade de nós.  
- Cristo, tende piedade de nós. T. Cristo, tende piedade de nós.  
- Senhor, tende piedade de nós. T. Senhor, tende piedade de nós.  
 
HINO DE LOUVOR: Glorifiquemos a Deus que, por seu Filho, nos envia o Espírito. Ele faz em nós sua 
morada. O Espírito reúne os diferentes, forma comunidade e suscita a partilha da vida. Glória a Deus nas 
alturas, e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós 
vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, 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 pecado 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. 



 
ORAÇÃO DE COLETA: (Momento de silêncio para oração pessoal) Ó Deus que, pelo mistério da festa de hoje, 
santificais a Vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os 
dons do Espírito Santo, e realizai agora nos corações dos fiéis as maravilhas que operastes no início da 
pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.  
 
REFRÃO: “Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar”. 
 
Obs.: As leituras de At 2,1-11 e 1Cor 12,3b-7.12-13 poderão ser lidas antes do Evangelho. 
 

EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO JOÃO (Jo 20,19-23) 
 
SEQUÊNCIA: Rezemos a Sequência de Pentecostes (Melodia no YouTube: https://youtu.be/CuBciv-pNjw) 
- Espírito de Deus/ Enviai dos céus // Um raio de luz// Vinde, Pai dos pobres/ Dai aos corações // Vossos sete 
dons// 
- Consolo que acalma/ Hóspede da alma// Doce alívio, vinde // No labor descanso/ Na aflição remanso// No 
calor aragem// 
- Ao sujo lavai/ Ao seco regai// Curai os doentes// Dobrai o que é duro/ Guiai no escuro// O frio aquecei// 
- Enchei, luz bendita/ Chama que crepita// O íntimo de nós// Sem a luz que acode/ Nada o homem pode// 
Nenhum bem há nele// 
- Dai à vossa Igreja/ Que espera e deseja// Vossos sete dons// Dai em prêmio ao forte/ Uma santa morte// 
Alegria eterna// Amém! (Momento de silêncio) 
 
PARTILHANDO A PALAVRA: A solenidade de Pentecostes celebra a terceira pessoa da Santíssima 
Trindade. Não há vida cristã nem Igreja sem a presença do Espírito Santo. Ele é a alma da Igreja. Hoje, o 
Espírito do Senhor é derramado sobre nós, a fim de levar à plenitude os mistérios pascais. Cinquenta dias após a 
Ressurreição do Senhor, nos reunimos em nossas Igrejas para fazermos a mesma experiência dos apóstolos no 
cenáculo no dia de Pentecostes. Esse Espírito nos comunica o grande dom que a Páscoa de Jesus nos trouxe: o 
dom da paz e do perdão. Pois onde há paz, não há divisão e sim unidade. É o Espírito Santo que nos reúne como 
Igreja. 

O Evangelho nos apresenta o Cristo, que depois de comunicar a paz e o perdão envia o Espírito Santo 
sobre os apóstolos. O Cristo repete o gesto do Pai Criador no Gênesis. O Pai soprou nas narinas de Adão e ele 
se tornou um "ser vivente". Agora é o Cristo quem sopra sobre os apóstolos dando-lhes uma nova vida, a vida 
do Espírito. Ordena-lhes que continuem a missão de reconciliar os homens com o Pai, tornando-os uma nação 
santa, um povo consagrado a Deus. No Salmo cantamos: "Enviai o Vosso Espírito Senhor e da terra toda a face 
renovai". De fato, o Sopro de Cristo, o Espírito Santo, realiza a purificação dos fiéis e a sua santificação, para 
que sejam um povo consagrado a Deus. 

A missão do Espírito é nos revelar quem é o Deus verdadeiro e nos dar a conhecer os seus mistérios. 
Sobre isso fala Santo Hilário, bispo do Século IV, no seu Tratado Sobre a Trindade: "Por conseguinte, já que a 
nossa fraqueza não nos permite compreender nem o Pai nem o Filho, o Dom que é o Espírito Santo estabelece 
certo contato entre nós e Deus, para iluminar a nossa fé nas dificuldades relativas à encarnação de Deus. Assim, 
o Espírito Santo é recebido para nos tornar capazes de compreender. Como o corpo natural do homem 
permaneceria inativo se lhe faltassem os estímulos necessários para as suas funções - os olhos, se não há luz ou 
não é dia, nada podem fazer; os ouvidos, caso não haja vozes ou sons, não cumprem seu ofício; o olfato, se não 
sente nenhum odor, para nada serve; assim é a alma humana: se não recebe pela fé o Dom que é o Espírito, tem 
certamente uma natureza capaz de conhecer a Deus, mas falta-lhe a luz para chegar a esse conhecimento". 

Na leitura de 1Cor 12,3b-7.12-13 o Apóstolo dirige uma carta à comunidade ricamente ornada pelos 
dons do Espírito Santo, mas que precisava tomar consciência de que o grande dom do Espírito é fazer de nós, 
que somos tão diferentes, um só povo reunido em Cristo. Há variedade de dons, mas todos eles estão a serviço 



da unidade: "Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos". Pelo Batismo, o 
Espírito gera um só Corpo, o Corpo de Cristo, sem distinção de pessoas. O Espírito Santo dá dons, carismas e 
ministérios para o bem da Igreja. Ele é a força para o testemunho na missão. Nos diz o Apóstolo: "De fato, 
todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único 
corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito". A diversidade na Igreja não é para a divisão. O Espírito gera 
a comunhão e dá força para a unidade. 

Nesta semana celebramos no Brasil a "Semana de oração pela unidade dos cristãos" promovida por 
várias Igrejas Cristãs. Continuemos a pedir que o Espírito Santo manifeste a unidade tão desejada pelo próprio 
Senhor. Para nós o Espírito Santo nos é dado para fazer nascer o Corpo de Cristo, a Igreja, através da fé e do 
Batismo e tornar frutífero este Corpo pela missão assumida. Pelo testemunho, o cristão anuncia as maravilhas 
de Deus.  

- Como o Espírito Santo tem me animado para a comunhão e a missão? Que sinais da comunhão na 
diversidade de dons eu percebo em nossa família e na nossa Comunidade? 
 
PROFISSÃO DE FÉ: Professemos nossa fé no Deus que cuida de nós e nos garante os Dons do Espírito. 
Digamos juntos: Creio em Deus... 
 
PRECES DA COMUNIDADE: (Intenções livres pela Santa Igreja, pelo país, pelas famílias, vocações, em 
louvor pelos que se curaram do Coronavírus e pelos que cuidam dos que estão infectados). 
 
LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS: O Senhor esteja convosco. T. Ele está no meio de nós! 
- Ó Deus bondoso e fiel, é muito bom te louvar em todo tempo e lugar. Neste dia louvamos o Cristo, nossa 
Páscoa, Ressuscitado! Como Igreja discípula missionária Vos louvamos, cantando.  
Canto: Deus infinito, nós te louvamos... nº 1.193 (se não souber cantar, pode ser rezado) 
- Acolhei Pai Santo, as súplicas e louvores que Vos apresentamos. Abri o nosso coração à Vossa graça e 
misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 
PAI NOSSO: Nesta Solenidade, rezemos como o Senhor nos ensinou: Pai nosso... 
 
ORAÇÃO: 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 aumente nela a eterna redenção. Por Cristo, nosso Senhor. 
Amém.  
 

ATENÇÃO! 
- Mantenha a Igreja viva pelas orações e comunhão. Também, você, dizimista, é convidado a fazer sua partilha mensal na 
Comunidade. Procure o coordenador ou equipe do dízimo para fazer sua contribuição. Veja na Comunidade formas de contribuir com 
as famílias carentes.  
- Escolha um momento do dia ao longo da semana para a Récita do Terço em família, como sugeriu o Papa Francisco. 
- Se possível, utilize o material do Grupo de Reflexão do mês de junho em algum dia da semana. Veja o material no site da Diocese ou 
no escritório paroquial. 
- Estamos na Semana do Meio Ambiente. Faça uma ação com sua família de proteção ao Meio Ambiente. 
- 01/06 – Santa Maria, Mãe da Igreja. Em sua casa, reze em comunhão com a Igreja o Terço Gozoso. 
 
MOMENTO MARIANO: Maria esteve no Cenáculo com os Apóstolos após a Ressurreição à espera da 
Plenitude do Espírito. Peçamos a intercessão da Mãe de Jesus para que auxilie e proteja todos os que lutam 
contra a violência, a pandemia, as injustiças e as divisões. Rezemos uma dezena do Terço. (Ao final, reze um 
“Glória ao Pai...”) 
 
BÊNÇÃO E DESPEDIDA: O Deus que derramou em nossos corações o seu amor nos encha de alegria e 
consolação e nos abençoe: Pai e Filho e Espírito Santo. T. Amém. 
- Enviados em missão pela força do Espírito, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. T. Graças a Deus. 


