Nº 2.549 (Ano C/ Vermelho)

Vigilia de Pentecostes

04 de junho de 2022

"SENHOR, VENHA SOBRE NÓS O VOSSO ESPÍRITO".
D. 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.

- Refrão para acendimento das velas do altar: "Vem ó
Santo Espírito..." nº 68. Deixar o suporte do Círio Pascal
perto da Mesa da Palavra. Ornamentar a igreja com símbolos do Espírito Santo e colocar em destaque as cores
dos cinco continentes, simbolizando o Espírito que move
a Igreja no mundo inteiro. Por em destaque um galho
seco e uma planta viva.

01. ACOLHIDA
C. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos! Na
alegria nos reunimos para celebrar nossa fé em Deus
que em Jesus Cristo nos concede o seu Espírito.
Sem Ele nada podemos fazer. O Espírito Santo é
luz em nossa vida e força em nossa caminhada
missionária. Cantemos.
02. CANTO
Envia teu Espírito, Senhor... nº 833
03. SAUDAÇÃO
D. Reunidos em comunidade, formando um só corpo, saudemos a Santíssima Trindade: Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

04. ACENDIMENTO DO CÍRIO PASCAL
C. Estamos celebrando a Vigília de Pentecostes
revivendo este mistério em que o Senhor nos concedeu a graça de seu Espírito. Jesus deixou à sua
Igreja o maior de todos os dons: o Espírito Santo.
Como fez com os apóstolos, faz conosco hoje:
pessoas novas, diferentes, iluminadas, entusiastas;
nos impulsiona e nos sustenta na missão de anunciar a todos o Ressuscitado. Deste acontecimento
nasce a Igreja de Jesus.
Refrão: Envia teu Espírito, Senhor, e renova
a face da terra. (bis)
D. No Filho, o Pai reúne e une todos os homens e
mulheres da terra numa só língua: a do amor, perdão e vida. A Igreja carrega a missão de levar a
Boa Nova da salvação até às extremidades da terra. Pelo Batismo e confirmados na Crisma recebemos a missão de evangelizar nos dias de hoje. Que
Jesus, Luz do mundo, nos inspire, fortaleça e acompanhe nesta missão. Acendamos solenemente o
Círio Pascal, sinal de Cristo Ressuscitado em nosso meio.
- Cinco jovens, com velas acesas, representando os povos dos continentes entram por diversos pontos da igreja e se aproximam do Círio que deve estar no meio da
igreja. Durante o canto, juntos, acendem o Círio Pascal
e o conduz bem elevado até o suporte perto da Mesa da
Palavra.

- Vem, vem, vem, vem, Espírito Santo... nº 839
D. Invoquemos o Espírito Santo, o dom de Deus:
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos
vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso
amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo
será criado; e renovareis a face da terra.

OREMOS: Ó Deus que instruístes os corações
dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
05. DEUS NOS PERDOA
D. No início desta celebração, reconheçamos que
somos pecadores e que por vezes nos fechamos à
Palavra do Senhor e não permitimos que o Espírito
Santo aja em nós. De coração contrito e humilde,
reconheçamos os nossos pecados e arrependidos
peçamos perdão a Deus (silêncio).
Eu canto a alegria, Senhor... nº 231
D. Deus, Pai de amor e misericórdia que em Jesus
Cristo nos concede o Espírito Santo, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
06. HINO DE LOUVOR
C. O Espírito dá vida, enobrece a criação, ilumina
a comunidade e sustenta a missão. Louvemos a
Deus por este Dom precioso que concede à Igreja
para nos fortalecer em nossa caminhada de fé.
Cantemos bem alegres!
Glória a Deus nos altos céus!... nº 256
07. ORAÇÃO
- Momento de silêncio para oração pessoal

D. Concedei-nos ó Deus onipotente, que brilhe sobre nós o esplendor da vossa claridade,
e o fulgor da vossa luz confirme, com o dom do
Espírito Santo, aqueles que renasceram pela
vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.
08. DEUS NOS FALA
C. A Palavra do Senhor é alimento e nos sustenta
em nossa caminhada de fé. Ela nos revela o grande
amor de Deus. Ouçamos atentamente.
PRIMEIRA LEITURA: Ez 37,1-14
L.1 Leitura da Profecia de Ezequiel.
SALMO RESPONSORIAL: 103(104)
Refrão: Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da
terra toda face renovai.
SEGUNDA LEITURA: Rm 8,22-27

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
EVANGELHO: Jo 7,37-39
CANTO DE ACLAMAÇÃO
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vinde, Espírito Divino e enchei com vossos dons
os corações dos fiéis; e acendei neles o amor, como
um fogo abrasador!
Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
09. PARTILHANDO A PALAVRA
- Com a Solenidade de Pentecostes a Igreja celebra
um grande acontecimento: a sua apresentação ao
mundo que segue a missão de Jesus sustentada e
animada pelo Espírito Santo. O Espírito que repousa
sobre os apóstolos comunica-lhes o esplendor da vida
nova do Ressuscitado que saindo em missão vão atualizando este mistério, chegando nos dias atuais. A
cada ano que se celebra o Pentecostes a Igreja segue se redescobrindo guiada pelo Espírito Santo. Em
seus últimos dias de vida, Jesus prometeu aos discípulos que iria deixar para eles o seu Espírito, que por
Ele estaria sempre presente: "E eu rogarei ao Pai,
Ele vos dará outro Paráclito, para que fiqueis eternamente convosco" (Jo 14,16). Nascemos para a vida
no Espírito e renascemos para o projeto de Deus
que é a vida em plenitude para todos. Estar com o
Espírito de Deus é ter vida.
- Na primeira leitura o profeta Ezequiel nos mostra
que a quebra da aliança com Deus, por parte do povo
de Israel, que se encontra no exílio, o torna um povo
morto, "uma planície cheia de ossos" (v.1), sem carne, sem vida. Estar longe de Deus, não deixar que
seu Espírito aja é ser como ossos ressequidos, não
ter vida. Mas Deus nunca perde sua misericórdia.
Sua palavra é vida! Sua palavra transmite o Espírito.
Com ele somos novas criaturas, passamos da morte
para a vida. Obediente a Palavra do Senhor o profeta anuncia: "Ossos ressequidos, escutai a palavra do
Senhor... Eu mesmo vou fazer entrar um espírito em
vós e voltareis à vida" (v4-5). Com essa cena o profeta nos alerta que também nós corremos um grande perigo. Por vezes achamos que somos bons pois
nossas posses e saberes humanos nos engrandece.
Somos autossuficientes e nos afastamos da presença do Senhor. Alerta: aos olhos do mundo podemos
ter fama, mas aos olhos de Deus estamos como que
ossos ressequidos, sem vida. Não deixemos que a
esperança se acabe, ouçamos sempre a Palavra do

Senhor para que seu Espírito em nós faça morada:
"Porei em vós o meu espírito, para que vivais" (v.14).
- No Evangelho, Jesus, aproveitando um rito que se
vivenciava no Templo de Israel, durante a festa das
tendas ou colheita dos frutos, profere uma catequese
a respeito do Espírito Santo. Espírito esse, que iriam
receber aqueles que acreditassem n'Ele. O Espírito
da vida, sacia e faz abundante de graça aqueles que
se deixam mover por Ele. Sem o Espírito Santo somos seres secos, infecundos. O Espírito nos move,
torna férteis, capacita, fortalece, vivifica, nos faz
sermos sinais e promotores de vida, pois assim diz o
Senhor: "Se alguém tem sede, venha a mim, e beba.
Aquele que crer em mim, conforme diz a Escritura,
rios de água viva jorrarão de seu interior" (v.37-38).
O ensinamento de Jesus é claro, precisamos nos deixar saciar e fecundar de seu Espírito para estarmos
vivos e produzirmos vida. Mas por vezes somos frágeis e não somos fiéis a esse propósito: não escutamos a Palavra do Senhor e se escutamos não obedecemos. Preferimos fazer do nosso jeito.
- Paulo, na segunda leitura, nos adverte que sem o
Espírito, ficamos desorientados, não sabemos o que
e como pedir. Aqui está um grande risco, pois sem o
Espírito vamos fazendo do nosso jeito. Muitas vezes
esse nosso jeito busca as satisfações pessoais. Só
vale aquilo que é bom para mim. Desta forma colocamos em risco a vida, que sofre suas dores e amarguras. Precisamos esperar sempre o clamor pelo
Espírito Santo. O Espírito do Ressuscitado nos ajuda
a lutar pela vida plena para todos.
- A Solenidade de hoje nos faz compreender que o
Espírito é unidade. Com Ele há vida, sem Ele existe
morte. O Espírito Santo é a presença de Jesus Ressuscitado. Ele é a alma da Igreja. Disse Atenágoras,
Patriarca Ortodoxo de Constantinopla (1948-1972):
"Sem o Espírito Santo: Deus está longe, o Cristo permanece no passado, o Evangelho é letra morta, a
Igreja é uma simples organização, a autoridade é uma
dominação, a missão é propaganda, o culto é uma
velharia e o agir cristão uma obra de escravos. Mas,
no Espírito Santo: o cosmos é enobrecido pela geração do Reino, o homem está em combate contra a
carne, o Cristo ressuscitado torna-se presente, o
Evangelho se faz poder e vida, a Igreja realiza a comunhão trinitária, a autoridade se transforma em
serviço que liberta, a missão é um Pentecostes, a
liturgia é memorial e antecipação, o agir humano é
deificado (divinizado)". Não nos deixemos seduzir
pelas fraquezas do mundo optando pela divisão e separação, mas façamos sempre a escolha pelo Espírito Santo que é unidade e comunhão.

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Animados e sustentados num só Espírito professemos a nossa fé: Creio em Deus Pai...
11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Caríssimos irmãos e irmãs, o Pai nos comunica
o seu espírito por meio de Jesus Cristo, seu filho
amado. Confiantes em sua misericórdia peçamoslhe: Enviai, ó Pai, o vosso Espírito Santo.
L. Sobre a vossa Igreja. T.: Enviai, Senhor...
L. Sobre o Papa Francisco. T.: Enviai, Senhor...
L. Sobre nosso Bispo Paulo. T.: Enviai, Senhor...
L. Sobre os padres e diáconos. T.: Enviai,...
L. Sobre os religiosos e religiosas. T.: Enviai,...
L. Sobre os Consagrados Seculares. T.: Enviai,...
L. Sobre vocacionados. T.: Enviai, Senhor...
L. Sobre as Igrejas Cristãs. T.: Enviai, Senhor...
L. Sobre nossas famílias. T.: Enviai, Senhor...
L. Sobre os doentes. T.: Enviai, Senhor...
L. Sobre empobrecidos. T.: Enviai, Senhor...
L. Sobre os desempregados. T.: Enviai, Senhor...
L. Sobre presidiários. T.: Enviai, Senhor...
L. Sobre os trabalhadores. T.: Enviai, Senhor...
L. Sobre os enlutados. T.: Enviai, Senhor...
L. Sobre governantes. T.: Enviai, Senhor...
Segue as invocações espontâneas.

D. Senhor Deus, vos apresentamos os nossos clamores e vos suplicamos que nos ajudai com vosso
Espírito para fazermos sempre a vossa vontade. Por
Cristo, Senhor nosso. Amém.
12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. O Espírito Santo é o grande dom de Deus à
humanidade. Reconhecendo esta graça nos disponhamos a amar oferecendo generosamente o que
recebemos. Ofertamos nossa vida a serviço da Igreja. Ofertemos também o dízimo e as ofertas como
um sinal de profunda gratidão a Deus pelos dons
concedidos a todos. Partilhemos expressando a
nossa gratidão.
As sementes que me deste... nº 847
13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. Nós vos damos graças, Senhor, porque neste
dia derramais sobre nós os vossos sete Dons e nos
saciais com a água da vida.
Todos: Nós vos damos graças, Senhor, pelo vosso Espírito.
C. Graças vos damos, Senhor, pelo dom da SABEDORIA, que nos ajuda e orienta nas escolhas

acertadas e no agir conforme a vossa vontade.
Todos: Nós vos damos graças, Senhor, pelo vosso Espírito.
D. Graças vos damos, Senhor, pelo dom do ENTENDIMENTO que nos ensina a compreender a
vossa vontade.
Todos: Nós vos damos graças, Senhor,...
C. Graças vos damos, Senhor, pelo dom da CIÊNCIA, que nos leva a ver o próximo como vós
mesmo o vê.
Todos: Nós vos damos graças, Senhor,...
D. Graças vos damos, Senhor, pelo dom do CONSELHO, que nos faz sábios e capazes de orientar
nossos irmãos e irmãs.
Todos: Nós vos damos graças, Senhor,...
C. Graças vos damos, Senhor, pelo dom da FORTALEZA, que nos momentos difíceis da vida nos
mantém de pé.
Todos: Nós vos damos graças, Senhor,...
D. Graças vos damos, Senhor, pelo dom da PIEDADE, que nos permite buscar um coração semelhante ao vosso.
Todos: Nós vos damos graças, Senhor,...
C. Graças vos damos, Senhor, pelo dom do TEMOR, que nos motiva a sempre buscar e amar
vosso mistério de amor.
Todos: Nós vos damos graças, Senhor,...
D. Ó Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia,
que chegue até vós estes nossos louvores. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

quer a vida. Olhe para quem está ao seu lado e
transmita a paz que vem de Cristo.
Esteja sempre com você... nº 544

RITO DA COMUNHAO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor TodoPoderoso e cheio de misericórdia: Pai e Filho e
Espírito Santo. T. Amém.
D. Iluminados pelo Espírito do Ressuscitado, ide
em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

- Onde acontece a distribuição da Eucaristia faz-se como
segue. Se não tiver, faz-se o Pai Nosso, o abraço da Paz,
um momento de silêncio e a Oração final.
- Em silêncio, ou apenas com um refrão, o corporal é
estendido sobre o altar e um Ministro da Eucaristia, pelo
caminho mais curto, traz a âmbula com o Pão Consagrado. Este é colocado sobre o altar. O Ministro faz uma
genuflexão. Não se convida para ficar de joelhos ou adoração.

14. PAI NOSSO
D. O Espírito Santo nos une, em Jesus Cristo, e
nos faz irmãos, filhos do mesmo Pai. Rezemos juntos: Pai nosso...
15. ABRAÇO DA PAZ
D. A paz é fruto da ação do Espírito que é vida e

16. CONVITE À COMUNHÃO
- O ME aproxima-se da âmbula sobre o altar. Apresenta
o Pão Eucarístico e diz:

ME. No último dia da festa, Jesus clamava: "Se
alguém tiver sede, venha a mim e beba, aleluia!" Eis
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Todos: Senhor eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada. Mas dizei uma palavra e serei salvo(a).
- O Ministro comunga e distribui o Pão Eucarístico. Ao
final, ele recolhe a reserva eucarística e leva para o
sacrário. Guardar um instante de silêncio.

- O Espírito é luz que ilumina... nº 854
17. ORAÇÃO
D. Ó Deus cuidai sempre do vosso povo com o
auxílio do vosso Espírito. Que alimentados
pela Palavra de vida, possamos viver sempre
inflamados por aquele Espírito que
derramastes sobre os Apóstolos. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.
18. AVISOS
- Amanhã, 05/06, é o Dia das Comunidades, Dia
de Pentecostes. Realizar, se possível, uma confraternização.

- Obs.: Na sacristia, o dirigente diz, voltado para o crucifixo, com toda a equipe reunida.

D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.
20. CANTO
Quando o Espírito de Deus soprou... nº 859
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