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SOLENIDADE DE PENTECOSTES – 19/05/2013

1. ACOLHIDA

Dir.: Com a luz do Espírito Santo, olhemos
para dentro de nós e permitamos que o
próprio Espírito abra os nossos corações
ao sincero arrependimento e acolhamos o
perdão do nosso Deus. (Silêncio)

2. INTRODUÇÃO

Bênção da água

Anim.: Hoje, recordamos o dia em que o
mistério pascal atingiu a sua plenitude no
dom do Espírito derramado sobre a Igreja
nascente, chegando ao fim do tempo pascal. Damos graças ao Pai porque o Espírito
revelou a todos os povos o mistério escondido nos séculos e reuniu todas as raças na
alegria da salvação. Somos revestidos da
força do Espírito para sermos testemunhas
do Cristo ressuscitado.
Celebramos a páscoa de Jesus Cristo
que se manifesta em todas as pessoas e
grupos que vivem profundamente a aliança
com Deus e que se abrem à força do seu
Espírito.

Senhor, Pai santo, ponde os vossos olhos
sobre nós, remidos pelo vosso Filho e
renascidos pelo Batismo na água e no
Espírito Santo. Concedei aos que forem
aspergidos com esta água renovar-se no
corpo e na alma e oferecer-se ao serviço
divino. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

3. CANTO DE ABERTURA: 72 / 71 (CD 2)

6. GLÓRIA: 199 (CD 12) / 210 (CD 23)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

7. ORAÇÃO

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.

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.

DEUS NOS REÚNE

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!
5. BÊNÇÃO DA ÁGUA E ASPERSÃO

(Enquanto a assembleia é aspergida, canta-se um canto apropriado: 770 / 773, CD
7, ou outro.)
Dir.: Que Deus todo-poderoso nos purifique
dos nossos pecados e, pela celebração,
nos torne dignos da mesa de seu reino.
Amém.

Todos: Glória a vós, Senhor!
14. PARTILHA DA PALAVRA

DEUS NOS FALA

15. PROFISSÃO DE FÉ
8. PRIMEIRA LEITURA: At 2,1-11

Dir.: Pela graça da fé em Deus, vivemos
com Cristo na força do Espírito Santo.
Professemos nossa fé.

9. SALMO RESPONSORIAL: 103(104)

Símbolo Niceno-Constantinopolitano
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!

16. PRECES DA COMUNIDADE

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.

Vem Espírito Santo vem, vem iluminar!

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!

Nossas famílias vem/ iluminar!
Os nossos jovens vem/ iluminar!

Dir.: Dirijamos com afeto filial, as nossas
orações e súplicas a Deus, pedindo-lhe
insistentemente que nos ilumine com Vosso
Espírito, cantando juntos:

Toda a Igreja vem/ iluminar!
A nossa vida vem/ iluminar!

Nossos trabalhos vem/ iluminar!
Nosso servir vem/ iluminar!

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 12,3b7.12-13

Nossos caminhos vem/ iluminar!
Aos nossos enfermos vem/ iluminar!

11. SEQUÊNCIA: 761 (CD 12) / 762 (CD 2)

Dir.: Ó Pai, renova em nossos dias os
prodígios como em um novo Pentecostes
e concede que a Santa Igreja, reunida em
unânime e mais intensa oração em torno
de Maria, Mãe de Jesus e guiada por Pedro,
propague o reino do divino Salvador, que
é reino de verdade, de justiça, de amor e
de paz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

12. 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!
13. EVANGELHO: Jo 20,19-23
Dir.: O Senhor esteja convosco!

DEUS FAZ COMUNHÃO

Todos: Ele está no meio de nós.
17. PARTILHA DOS DONS: 434 (CD 1) /
435 (CD 1)

Dir.: Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo João.
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RITO DA COMUNHÃO

25. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

18. PAI-NOSSO

Dir.: O Senhor esteja convosco!

Dir.: Obedientes à palavra do Salvador e
formados por seu divino ensinamento,
ousamos dizer: Pai nosso...

TODOS: Ele está no meio de nós.
Dir.: Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, nos conceda
a alegria de sua benção e a plenitude do
mesmo Espírito.

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 785 (CD 12)
782 (CD 5)
Dir.: Deus envia o Espírito Santo para que
possamos amar uns aos outros, cheio do
mesmo Espírito, amemo-nos desejando
a paz.

TODOS: Amém.

20. COMUNHÃO: 555 / 526 (CD 2)

Dir.: Desça sobre nós a benção do Deus
Onipotente, o Pai e o Filho e o Espírito
Santo!

21. RITO DE LOUVOR: 824 (CD 18)

TODOS: Amém.

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)

Dir.: Que a força e a coragem que provém
do Espírito estejam convosco! Vamos em
paz, e o Senhor nos acompanhe!

22. ORAÇÃO

TODOS: Amém.

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.

25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira: Eclo 1, 1-10 / Sl 93 /
Mc 9, 14-29
3ª-feira: Eclo 2, 1-13 / Sl 37 /
Mc 9, 30-37
4ª-feira: Eclo 4, 12-22 / Sl 119 /
Mc 4, 12-22
5ª-feira: Eclo 5, 1-10 / Sl 1 /
Mc 9, 41-50
6ª-feira: Eclo 6, 5-17 / Sl 119 /
Mc 10, 1-12
Sábado: Eclo 17, 1-13 / Sl 103 /
Mc 10, 13-16

DEUS NOS ENVIA
23. NOTÍCIAS E AVISOS
• 10º Encontro de CEB’s Capixabas - Justiça e Profecia a Serviço da Vida, de 24 a
26 de maio de 2013, em Cachoeiro de
Itapemirim. Articule sua Romaria e participe da celebração de encerramento dia
26/05 às 10h.

ORIENTAÇÕES
w Ao terminar o Tempo Pascal, depois das
Vésperas e Completas, convém que se
guarde o Círio pascal com veneração, no
Batistério, para nele se acenderem as velas
dos batizados.

24. CANTO DE ENVIO: 640 (CD 20)
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Saudação do Presidente
Feito o Sinal da Cruz, o presidente
da celebração, abrindo os braços saúda
a Assembléia. A saudação, no começo da
celebração é muito antiga. Pelo menos,
desde o tempo de Santo Agostinho, já se
tem notícia dela. “Entrei... saudei o povo
e as sagradas escrituras foram lidas” (A
Cidade de Deus, 22,8). Ela indica que a
convocação da Assembléia é um gesto de
fé e que vai se realizar um acontecimento
em que Cristo Jesus e seu Espírito serão
protagonistas.
Como em toda a celebração, também na saudação inicial, o presidente está
agindo “in Persona Christi”, ou seja “em
lugar, na Pessoa de Jesus Cristo”. Por
isso a fórmula deverá ser sempre: “esteja
convosco” e nunca “conosco”. Talvez este
pensamento fique mais claro, se considerarmos a narração da Ceia. Também lá, o
presidente diz: “Isto é o meu corpo” e não:
“Isto é o corpo de Cristo”. Quem age e fala,
através do sacerdote, é o próprio Cristo.
Daí, o “isto é meu corpo”.
O Missal Romano apresenta três
fórmulas de saudação para o sacerdote
e uma específica para o bispo. A edição
brasileira acrescenta, além das previstas
pela edição latina, mais quatro.
Os outros livros litúrgicos dão grande margem de flexibilidade à fórmula da
saudação inicial.

O Ritual de Iniciação Cristã de Adultos
diz que “o presidente saúda cordialmente os candidatos. Dirigindo-se a eles e a
todos os presentes, expressa a alegria e
a ação de graças da Igreja...” (RICA 74 e
246). O Ritual do Batismo de Crianças diz
simplesmente que “após o canto inicial,
quem preside saúda a assembleia”. (RBC
34) O Ritual da Penitência orienta para que
o sacerdote receba com benevolência o
penitente e o saúde amavelmente (RP
41). O Ritual da Unção dos Enfermos e
sua Assistência Pastoral expressa-se na
mesma linha dos demais rituais com estas
palavras: “O sacerdote... aproxima-se e
saúda cordialmente o enfermo e todos os
presentes”.
Inspirados nestas orientações dos
rituais, podemos dizer que, também na
missa, embora as fórmulas previstas sejam todas muito ricas, o presidente pode
ter a liberdade de saudar cordialmente
os fiéis, com palavras próprias, contanto
que mantenha o sentido desta saudação,
muito bem lembrado pela IGMR 50: “O
sacerdote... pela saudação, expressa à
comunidade reunida a presença do Senhor. Esta saudação e a resposta do povo
exprimem o mistério da Igreja reunida”.
Dom Manoel João Francisco
Bispo de Chapecó
Formação Litúrgica em Mutirão - CNBB
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