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Solenidade de Pentecostes - 23/05/2010

“Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio:
Recebei o Espírito santo”
DEUS NOS REÚNE
01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Amados irmãos e irmãs, acolhamos com alegria o dia em que o Mistério
Pascal atingiu sua plenitude no dom do
Espírito Santo derramado sobre a Igreja
nascente. Demos graças ao Pai porque
o Seu Espírito reuniu todos os povos na
alegria da salvação e nos revestiu com a
força do alto para sermos testemunhas do
Ressuscitado.
Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo que
se manifesta em nossas comunidades na
unidade com o Pai e abertas à força do
seu Espírito.
Com os corações cheios de júbilo pascal
entoemos nosso canto de abertura.
03. CANTO DE ABERTURA 80/83 (CD2)
04. ACENDIMENTO DO CÍRIO PASCAL
Dir.: Bendito seja Deus da Vida, pela ressurreição de seu filho Jesus e por esta
luz radiante!

05. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Na alegria da festa de hoje, nos reunimos como comunidade viva,façamos o
sinal de nossa fé:
TODOS: Em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo! Amém!
Dir.: A graça de Deus nosso Pai, o amor
do Cristo nosso irmão e a força do Espírito
Santo esteja com vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
06. PERDÃO
Dir.: O Espírito une a comunidade na diversidade de serviços. Peçamos perdão, pelas
vezes que não damos ouvidos ao Espírito
e escondemos os dons que possuímos.
Canto: 157/ 166 (CD23)
Dir.: Deus de misericórdia perdoe nossas
faltas guiando-nos nos caminhos do teu
Filho. Por Nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
07. GLÓRIA

Dir.: Manifestemos nosso amor ao Pai, ao
Filho e ao Espírito Santo cantando: 199
(CD12), 202 (CD3)

12. SEQUÊNCIA : 955 (CD2), 945 (CD12)

08. ORAÇÃO

14. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 358
(CD2)/399 (CD16)

13. EVANGELHO : Jo 20, 19-23

Oremos (pausa). Ó Deus, promessa de
paz, na alegria da festa de hoje em que
iluminais nossas comunidades e todos
os povos e nações, derramai sobre o
universo inteiro, o dom do teu espírito
e realiza agora no coração da tua Igreja
as maravilhas que operastes no início da
pregação do Evangelho. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

15. PARTILHA DA PALAVRA
16. PROFISSÃO DE FÉ
Dir.: Professemos nossa fé rezando:
Todos: Creio em Deus Pai...
17. PRECES DA COMUNIDADE

DEUS NOS FALA

Dir.: Os discípulos se animaram com o
cumprimento da promessa de Jesus de
que não ficariam órfãos. Alegres também
nós elevemos nossas preces para que o
Espírito Santo reanime nossa caminhada.

09. PRIMEIRA LEITURA : At 2,1-11

Vem Espírito Santo, vem / Vem iluminar...

10. SALMO RESPONSORIAL : 103 (104)

Senhor, renovai nossas comunidades
para que cresçam sempre mais na fé e
no compromisso de vos servir na pessoa
dos irmãos.

Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da
terra toda a 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!

Animados pelo Vosso Espírito, sustentai
nossas equipes de pastoral, conselhos
e lideranças na missão do anúncio de
vossa palavra.
Ilumine nossos Pastores, lideranças, seminaristas, religiosos (as), diáconos a serem
de fato sinais de tua presença no mundo.

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.

Senhor, que aquela unidade perdida entre
teu povo possa ser superada pela Igreja.
Que teu Espírito reúna todos os filhos e
filhas que carregam o nome de cristão.

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!

Dir.: Ó Deus pela luz do vosso Espírito,
acolhe as preces do teu povo reunido que
te suplica por Cristo Nosso senhor, Amém.

11. SEGUNDA LEITURA : Rm 8,8-17
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18. PARTILHA DOS DONS: 510 (CD11)/
511(CD2)

DEUS NOS ENVIA

19. LOUVAÇÃO
Dir.: O senhor esteja com vocês!

24. NOTÍCIAS E AVISOS
TODOS: Ele está no meio de nós!

25. RITO DE ENVIO E ENCERRAMENTO
DO TEMPO PASCAL

Dir: É muito bom te louvar em todo tempo
e lugar ó Deus, especialmente neste dia
em que teu Espírito foi derramado em
toda a igreja.

Quem preside toma o Círio Pascal e sai
em procissão com a assembleia para fora
da igreja, cantando (674). Quando todos
estiverem já reunidos quem preside ou o
comentarista com as palavras a baixo ou
semelhantes se dirige ao povo:

Dir.: Desde o nascimento da igreja, é o
Vosso Espírito quem dá a todos os povos,
o conhecimento do verdadeiro Deus, e une,
numa só fé, as diversidades.

Na noite de Páscoa fomos reunidos pela
feliz notícia da ressurreição do Senhor. E
por cinquenta dias não deixamos de nos
alegrar por tão grande acontecimento. A
igreja vibra e exulta com o “Aleluia Pascal”. Mas o Senhor disse que voltaria ao
Pai e não nos deixaria sozinhos. Eviaria o
Espírito Santo. O Espírito prometido pelo
Ressuscitado hoje é derramado em nossos
corações. E já não podemos nos conter
no interior dos templos! Hoje, o próprio
Senhor nos convida a anunciar: “Jesus
morreu por amor, mas vive e reina entre
nós!”. Aqueles que desejam ser luz para
o mundo como Cristo, aproximem-se do
Círio e acendam suas velas.

Dir.: Por esta razão, transbordando de
alegria pascal, aclamamos vossa bondade
rezando a oração que teu filho nos ensinou.
20. PAI NOSSO
21. SAUDAÇÃO DA PAZ: 781 (CD4),
792(CD26)
22. COMUNHÃO : 699/712(CD2)
23. ORAÇÃO

• Acendimento das velas dos fiéis (955).

Oremos (pausa). Deus do universo, que
alegraste nossas vidas com os cinqüenta
dias de Páscoa e hoje nos alimentaste com
a força do teu espírito, dá-nos a graça de
sermos sempre conduzidos pelo mesmo
amor generoso e pela mesma força de
salvação derramada sobre os primeiros
discípulos e discípulas no dia de Pentecostes. Por cristo nosso senhor. Amém.

• Apaga-se à vista de todos o Círio Pascal
com essas palavras:
Dir.: Hoje termina o Tempo Pascal, mas
começa a nossa missão. Sejamos fortalecidos pela bênção de Deus para que a
chama do seu Espírito jamais apague em
nosso peito.
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Dir.: O Senhor esteja com vocês!
TODOS: Ele está no meio de nós!
Dir.: Senhor que torna a Igreja viva e atuante
pela ação do Espírito Santo, conceda-nos a
graça necessária para sermos sal da terra
e luz do mundo: testemunhas do seu amor,
sinais de unidade e presença de paz. Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
Dir.: Irmãos e irmãs, glorifiquemos a Deus
com nossas vidas! Vamos em paz e que
Deus nos acompanhe!
TODOS: Graças a Deus!
Canto Final: (1097, 1099, 1101, 1108)
27. LEITURAS DA SEMANA
2ª f 1Pd 1,3-9 / Sl 110 / Mc 10,17-27
3ª f 1Pd 1,10-16 / Sl 97 / Mc 10,28-31
4ª f 1Pd 1,18-25 / Sl 147 / Mc 10,32-45
5ª f 1Pd 2,2-5.9-12 / Sl 99 / Mc 10,46-52
6ª f 1Pd 4,7-13 / Sl 95 / Mc 11,11-26
Sab Jd 17,20-25 / Sl 62 / Mc 11,27-33

ORIENTAÇÕES
• Preparar o espaço celebrativo da
festa de hoje lembrando a Páscoa.
• O Círio Pascal deverá estar junto à
pia batismal. Onde houver a menorá
(candelabro de sete velas), colocá-lo
a frente da mesa da Palavra.
• Os membros do conselho ou das
equipes podem fazer a entrada da
Palavra usando velas ou tochas e
incenso com um canto apropriado.

• Celebramos a Igreja nascente,
pode-se preparar um mural com
fotos que marcaram a história da
comunidade.
• Se a celebração for à noite, pode-se
cantar a Sequência, com a seguinte disposição: a igreja deverá estar
com as luzes apagadas. Durante o
canto a ser feito na mesa da palavra,
sete pessoas acendem velas, inicialmente distribuídas na assembleia,
deixando que fiquem acesas até o
fim da proclamação do Evangelho.

CELEBRAR PENTECOSTES
A celebração de Pentecostes nos lembra
que é o Espírito que ilumina a caminhada
de nossas comunidades, ajudando a compreender a palavra de Deus e a saber como
agir onde quer que estejamos.
É o Espírito que revigora nossa vida a todo
o momento, quer nossa vida profissional,
quer a vida pastoral. É Ele quem nos torna
sacramentos vivos do amor, do perdão, da
partilha e da paz numa sociedade dividida,
injusta, opressora e consumista como
a nossa. O Espírito nos dá dinamismo
e coragem para anunciarmos o projeto
sonhado pelo Ressuscitado.
É Ele quem nos encoraja como comunidade, a lutarmos em favor da vida, a
gritarmos em defesa da causa do Índio, do
negro, da mulher marginalizada e de tantos
outros gritos que brotam do coração do
nosso povo. Por isto não podemos cansar
de suplicar:
“Enviai senhor, o Vosso Espírito e tudo
será criado, e renovareis a face da terra”
Equipe folheto Caminhada
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