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01. INTENÇÕES (Frei Luiz Turra)
Por tudo dai graças, por tudo dai graças. Dai graças por tudo, dai graças!
- Orientações:A Igreja deve estar com pouca iluminação. Preparar no presbitério um local para ser colocado o símbolo do Divino, as
flâmulas eo candelabro para as 7 velas que serão conduzidas pelos crismandos. Reservar os primeiros bancos para os cristãos novos. No
início da celebração, jovens fazem uma bonita coreografia, enquanto crismandos acendem as velas do altar.
- Equipe de canto – faltando 20 minutos antes das celebrações, cantar de forma orante os cantos que estão, na página 8 deste folheto.

02. AMBIENTAÇÃO (Ministério Adoração e Vida)
1. Hoje o céu se abre pra derramar, sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me
derramar, de todo o meu coração nos braços do Pai.VEM, ESPÍRITO SANTO, COM TEU PODER,
TOCAR MEU SER, FLUIR EM MIM. VEM, ESPÍRITO SANTO, COM TEU PODER, TOCAR MEU SER,
FLUIR EM MIM. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer.

Animador - Irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos a este encontro de fé e
unidade. Celebramos hoje a (Vigília) Solenidade de Pentecostes. A vinda do
Espírito Santo sobre os Apóstolos e Nossa Senhora é a conclusão triunfal do
mistério pascal de Cristo. Ele sofreu, mas venceu a morte e ressuscitou. O
Espírito é o Amor que nos santifica e nos vivifica. Esse amor se manifesta na
paciência, na benignidade, na bondade, fidelidade e mansidão. Somos
chamados para viver segundo o Espírito de Cristo ressuscitado. Eis nossa
alegria: caminhar com Cristo no Espírito de seu amor vivo e ressuscitado.
Confiantes de que o Espírito Santo nos conduz, alegres, cantemos.
Procissão de entrada: Turibulo e naveta,cruz processional ladeada por velas, evangeliário, leitores, ministros, coroinhas e o Padre.

03. CANTO INICIAL (L - Pe. Lúcio Flora / M - Ir. Míria T. Kolling)
NÓS ESTAMOS AQUI REUNIDOS COMO ESTAVAM EM JERUSALÉM, POIS SÓ QUANDO VIVEMOS
UNIDOS É QUE O ESPÍRITO SANTO NOS VEM.
1. Ninguém pára esse vento passando; ninguém vê e Ele sopra onde quer. Força igual tem o
Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer.
2. Feita de homens a Igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, como um fogo que aquece e
ilumina que é pureza, que é vida, que é luz.
3. Sua imagem são línguas ardentes, pois amor é comunicação. E é preciso que todas as gentes
saibam quanto felizes serão.
4. Quando o Espírito espalma suas graças, faz dos povos um só coração. Cresce a Igreja, onde
todas as raças, um só Deus, um só Pai louvarão.

04. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre: Em nome do Pai...(cantado)
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Padre - A graça e paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor,
estejam convosco. BENDITO SEJA DEUS...
04. ENTRADA DO CÍRIO PASCAL E SÍMBOLOS DO ESPÍRITO SANTO
Animador - Cristo cumpriu a promessa de enviar, de junto do pai, o
Defensor, o Paráclito, o Espírito da Verdade e do Amor. É o Espírito Santo
que faz novas todas as coisas e continua Sua presença na Igreja para nos
conduzir, santificar e iluminar. Acolhamos os dons de Deus e rezemos por
todos os crismandos, que se preparam para o Sacramento do Crisma, e por
todos nós cristãos para que sejamos fiéis aos dons recebidos.
Orientações:Após a saudação inicial, organizar um corredor pela nave principal da igreja com todos os crismandos com velas acesas
para a entrada da Bandeira, flâmulas, símbolo do Divino Espírito Santo, as 7 velas e o Círio Pascal, conduzidos por crismandos com
vestes douradas ou brancas e vermelhas.Ladear o símbolo com incensório. Preparar próximo ao pedestal onde ficará o símbolo do
Divino, o candelabro para as 7 velas.
(L - Liturgia das Horas / M - Frei Fabreti)

1. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons
celestiais.
2. Vós sois chamado o intercessor do Deus excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a
unção divina e salutar.
3. Sois doador dos sete dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus
feitos proclamai.
4. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, o mal deixamos
para trás.
5. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz; se pela graça nos guiais, o mal deixamos para
trás.
6. Ao Pai e ao Filho Salvador por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor, fazei-nos
sempre firmes crer.

05. DEUS NOS PERDOA
Padre - No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do
coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e
irmãs (pausa). Confiantes na misericórdia do Senhor, supliquemos Seu perdão,
cantando.
(JMJ – AtoPenitencial)

1. Senhor, que viestes salvar, os corações arrependidos.
KYRIE ELEISON, ELEISON, ELEISON
2. Ó, Cristo, que viestes chamar, os pecadores humilhados.
CHRISTE ELEISON, ELEISON, ELEISON
3. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus pai que nos perdoa.
KYRIE ELEISON, ELEISON, ELEISON

Padre - Deus eterno e todo poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza a vida eterna. AMÉM.
06. HINO DO GLÓRIA (CNBB - André Jamil Zamur)
GLÓRIA, GLÓRIA, ANJOS NO CÉU CANTAM TODOS SEU AMOR! E NA TERRA, HOMENS DE PAZ:
“DEUS MERECE O LOUVOR!”
1. Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos
dons agradecemos! Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo,
nossas culpas perdoai!
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2. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso
clamor! Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito divino, de Deus Pai no
esplendor!
07. ORAÇÃO DA COLETA(Missal Romano: Missa da Vigília – p. 317; Missa do dia - p. 318)

08. PRIMEIRA LEITURA
VIGÍLIA: Livro de Gênesis (11,1-9)DIA:Atos dos Apóstolos (2,1-11)
09. SALMO RESPONSORIAL (103) (CD Liturgia XVI - Páscoa - Ano A)
ENVIAI O VOSSO ESPÍRITO, SENHOR, E DA TERRA TODA 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!
- 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.
- 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!
10. SEGUNDA LEITURA
VIGÍLIA:Carta de São Paulo aos Romanos (8,22-27)DIA:Primeira carta de São Paulo aos
Coríntios (12,3b-7.12-13)
11. SEQUÊNCIA DE PENTECOSTES
CD Envia Teu Espírito, Senhor - Cantada somente nas missas do domingo, da Mesa da Palavra.

- 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.
- Enchei, luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós!
- Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele.
- Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente.
- Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei.
- Dai à vossa Igreja, que espera e deseja, vossos sete dons.
- Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. AMÉM.
12.CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Liturgia XVI - Páscoa - Ano A)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!(bis)
1. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis; e acendei neles o amor
como um fogo abrasador!
13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO:
VIGÍLIA:SÃO JOÃO (7,37-39)DIA: SÃO JOÃO (20,19-23)
14. HOMILIA

15. PROFISSÃO DE FÉ
Na Missa da Vigília de Pentecostes:
Quinze crismandos acendem as velas no círio e em seguida, acendem as velas da assembleia.
(L e M - Pe. José Weber)

SIM, EU QUERO QUE A LUZ DE DEUS QUE UM DIA EM MIM BRILHOU, JAMAIS SE ESCONDA E
NÃO SE APAGUE EM MIM O SEU FULGOR. SIM, EU QUERO QUE O MEU AMOR AJUDE O MEU
IRMÃO A CAMINHAR GUIADO POR TUA MÃO, EM TUA LEI, EM TUA LUZ, SENHOR!
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1. Esta terra, os astros, o sertão em paz, esta flor e o pássaro feliz que vês, não sentirão, não
poderão jamais viver esta vida singular que Deus nos dá.
2. Em minh'alma cheia do amor de Deus, palpitando a mesma vida divinal, há um resplendor
secreto do infinito ser, há um profundo germinar de eternidade.
3. Quando eu sou um sol a transmitir a luz, e meu ser é templo onde habita Deus, todo o céu está
presente dentro em mim, envolvendo-me na vida e no calor.
Padre - Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal fomos no batismo sepultados com
Cristo para vivermos com ele uma vida nova. Por isso, concluindo o Tempo Pascal, renovemos as
promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras, e prometemos
servir a Deus na Santa Igreja Católica. Portanto:
Padre - Para viver na liberdade de Filhos de Deus, renunciais ao pecado?
Todos - Renuncio!
Padre - Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos possa desunir, para que o
pecado não domine sobre vós?
Todos - Renuncio!
Padre - Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado?
Todos - Renuncio!
Padre - Credes em Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra?
Todos - Creio!
Padre - Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria,
padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu?
Todos - Creio!
Padre - Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos, na remissão
dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna?
Todos - Creio!
Padre - O Deus todo-poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água
e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo pecado, guarde-nos em sua graça para
eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor.
Todos - Amém!
Após a renovação das promessas batismais, o padre fará a aspersão da assembleia.
(L - Pe. Lúcio Floro / M - Ir. Míria T. Kolling)

ÁGUA SANTA, Ó ÁGUA PURA! VEM, PURIFICA ESTE POVO! DÁ-NOS DA NEVE A BRANCURA E UM
CORAÇÃO SINCERO, FORTE, GRANDE E NOVO!
1. Lembrança do meu Batismo, grande graça do Senhor! Que afogou meu egoísmo e regou em
mim o amor!
2. Não é do Templo, por certo, que jorram águas assim: é do coração aberto, de quem quis
morrer por mim!
3. Nós somos raça escolhida, Deus não te quer em vão... Muitos erros têm na vida, Deus tem
muito mais perdão!

Na Missa do dia de Pentecostes:
Padre - (cantada)Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra, e
em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, (todos se inclinam)o qual foi
concebido, pelo Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o
poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos
infernos e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, subiu aos
céus, e está sentado à mão direita de Deus Pai todo poderoso, donde há de
vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja
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Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição
da carne, na vida eterna. AMÉM.
16. PRECES DA COMUNIDADE
Padre- Peçamos ao Pai que nos conceda os dons do Espírito Santo para
vivermos como verdadeiros cristãos. Após cada pedido, cantemos:
“ACOLHEI NOSSA PRECE, SENHOR! SOBRE NÓS DERRAMAI VOSSO
AMOR.”(DR)
Envolver os crismandos na proclamação das preces.

- Senhor, dai SABEDORIAao Papa Francisco, os bispos, padres, diáconos,
religiosos(as), para que conduzam a Vossa Igreja com fidelidade, pela ação
do Vosso Santo Espírito. Nós vos pedimos.
- Senhor, dai o dom do ENTENDIMENTO a todos os governantes, para que
compreendam a urgente necessidade de trabalhar na construção de um
País onde o povo brasileiro possa viver dignamente. Nós vos pedimos.
- Senhor, dai-nos o dom da FORTALEZA, para que tenhamos coragem de
atuar nas equipes de serviço, nas pastorais, ministérios e movimentos de
nossas Comunidades Eclesiais de Base, a fim de fortalecer nossa missão de
leigos e leigas comprometidos com o Vosso Reino. Nós vos pedimos.
- Senhor, derramai em nós o dom da CIÊNCIA, para sermos capazes de
cuidar com respeito e muita responsabilidade da obra da criação, dons de
vossa bondade, e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos
povos, à luz do Evangelho. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei-nos o dom do CONSELHO, para que, à luz da Sagrada
Palavra, caminhemos confiantes em busca da unidade entre irmãos e irmãs,
das Igrejas Cristãs que professam a fé no Vosso Filho Jesus. Nós vos
pedimos.
- Senhor, enviai-nos o dom da PIEDADE, para que, a exemplo de Jesus que
nos amou até o fim, nos amemos sem distinção e lembremos sempre que
em Cristo somos todos Irmãos. Nós vos pedimos.
- Senhor, dai-nos o dom do TEMOR, para que, atentos aos vossos
ensinamentos, possamos caminhar na humildade, comprometidos com a
superação da violência e em busca da paz. Nós vos pedimos.
Padre - Rezemos juntos, pedindo com fé:

Vem, Espírito Santo, e renova em mim a chama do teu amor. Enche-me de fé, Senhor, e revela
com a tua luz todos os meus pecados e traumas. Liberta-me, Espírito Santo, e faz de mim uma
nova criatura. Santifica o meu espírito e alma, renovando também todo o meu ser, emoções,
mente, ouvidos, olhos, lábios e atos. Capacita-me a viver a Palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo
em toda a sua profundidade. E agora, Santo Espírito, dá-me os teus dons para que eu possa
melhor servir o reino de Deus, amando, indistintamente, todos os meus irmãos. Mas, acima de
tudo, derrama o dom do louvor, para que, em tudo e por tudo, eu glorifique o Senhor Nosso
Deus. Em nome de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém.
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17. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - O Espírito Santo é a “alma” da Igreja, a harmonia, o calor de
nossa fé, que anima a missão diária da Comunidade. Com o pão e o vinho,
apresentemos ao altar do Senhor, nossa vida e nosso esforço de
construirmosna unidade o Reino de Deus.
18. CANTOS DAS OFERENDAS
(L e M - Frei Luiz Turra)

1. Que maravilha Senhor, estar aqui! Sentir-se Igreja reunida a celebrar. Apresentando os frutos
do caminho, no pão e vinho, ofertas desse altar.
BENDITO SEJAIS POR TODOS OS DONS! BENDITO SEJAIS PELO VINHO E PELO PÃO! BENDITO,
BENDITO, BENDITO SEJA DEUS PARA SEMPRE.
2. Que grande bênção servir nesta missão, missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se igreja,
formar comunidade, ser solidário, tornar-se um povo irmão.
3. Que graça imensa viver a mesma fé; ter esperança de um mundo bem melhor; na caridade
sentir-se familiares, lutando juntos em nome do Senhor.
Padre- Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos -RECEBA O SENHOR POR TUAS MÃOS ESTE SACRIFÍCIO, PARA GLÓRIA DO SEU NOME,
PARA NOSSO BEM E DE TODA SANTA IGREJA.
19. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano: Missa da Vigília – p. 317; Missa do dia - p. 318)
Padre - Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério
deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho. Que vive e
reina para sempre. AMÉM.
20. PREFÁCIO (O mistério de Pentecostes)- Prefácio da Páscoa V – p. 425.
Padre -O Senhor esteja convosco.
Todos -ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Padre-Corações ao alto.
Todos -O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS.
Padre -Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos -É NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO.
Padre- Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo poderoso. Para levar à plenitude os mistérios
pascais, derramastes, hoje, o Espírito Santo prometido, em favor de vossos filhos e filhas. Desde
o nascimento da Igreja, é ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus; e
une, numa só fé, a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordamos de alegria
pascal, e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz:
(Pe. Ney Brasil Pereira)

SANTO, SANTO, SANTO, É O SENHOR. SANTO, SANTO, SANTO É O SENHOR, NOSSO DEUS.
1. O Céu e a terra proclamam, proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas.
2. Bendito o que vem, em nome do Senhor.Hosana nas alturas, hosana nas alturas.
21. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I (Missal Romano, p. 469)
Padre - Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis † estas oferendas apresentadas ao vosso altar.
Todos - ABENÇOAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
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Padre - Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa e católica: concedei-lhe paz e proteção,
unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso
servo o Papa Francisco, por nosso Bispo Dom Joaquim Wladimir, e por todos os que guardam a
fé que receberam dos apóstolos.
Todos - CONSERVAI A VOSSA IGREJA SEMPRE UNIDA.
Padre - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos
quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este
sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o
perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DE VOSSOS FILHOS!
Observar o “comunicantes” próprios – p. 471 – nº 87 do Missal Romano.

Padre - Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo de Pentecostes em que o
Espírito Santo em línguas de fogo manifestou-se aos Apóstolos. Veneramos também a Virgem
Maria e seu esposo São José, os santos Apóstolos e Mártires: Pedro e Paulo, André, (Tiago e João,
Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio
e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião) e todos os vossos Santos. Por
seus méritos e preces concedei-nos sem cessar a vossa proteção.
Todos - EM COMUNHÃO COM TODA IGREJA AQUI ESTAMOS!
Padre - Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família; dainos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos.
Padre - Dignai-vos, ó Pai, aceitar e † santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós
o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos - SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
Padre - Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó
Pai, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Padre - Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente
e o deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Padre - Eis o mistério da fé!
Todos - TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO E BEBEMOS DESTE CÁLICE,
ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS A VOSSA VINDA!
Padre - Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os
mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos
oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, o pão da vida
eterna e cálice da salvação.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e
os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao
participarmos deste altar, recebendo o Corpo e o Sangue de vosso Filho, sejamos repletos de
todas as graças e bênçãos do céu.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
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Padre - Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o
sinal da fé. A eles, e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
Padre - E a todos nós pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por
nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos Apóstolos e Mártires: João Batista e
Estêvão, Matias e Barnabé, (Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro; Felicidade e Perpétua, Águeda
e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia) e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso.
Todos - CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
Padre - Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribui-los entre nós.
Padre - Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.Todos - AMÉM.

22. PAI NOSSO E ORAÇÃO PELA PAZ
Catequese: Na Missa, não se diz Amém. A conclusão da oração do Senhor, se dá junto a oração da Paz!

Padre - Livrai-nos de todos os males, ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto,
vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Todos -VOSSO É O REINO O PODER E A GLÓRIA PARA SEMPRE!
Padre - Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, Eu vos dou a
minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o
vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos - AMÉM.
Padre - A Paz do Senhor esteja sempre convosco.Todos - O AMOR DE CRISTO NOS UNIU.
23. CORDEIRO(Letra e Música –Ministério Amor e Adoração)
1. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, piedade de nós.
2. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. A Vossa paz.
24. CANTOS DE COMUNHÃO
(D.R.)

PREENCHE MEU SER, PREENCHE MEU SER. ESPÍRITO, UNGE MEU SER EM ONDAS DE AMOR! Ó
VEM SOBRE MIM! ESPÍRITO, UNGE MEU SER! (3X)
(L e M - José Acácio Santana)

DAI-NOS SENHOR, VOSSA LUZ E VOSSOS DONS.
1. Vinde, Senhor, dai-nos sabedoria para fazermos a vossa vontade, para vivermos em paz e
harmonia e procurarmos somente a verdade.
2. Vinde, Senhor, dai-nos entendimento e compreensão da vivência cristã para juntarmos os
nossos talentos e construirmos um novo amanhã.
3. Vinde, Senhor, dai-nos sempre ciência em nossas mentes descei vossa luz para entendermos o
amor-providência que tudo rege, preserva e conduz.
4. Vinde, Senhor, dai-nos vosso conselho, seja a verdade melhor compreendida, que nós
busquemos no santo Evangelho vossa mensagem de amor e de vida.
5. Vinde, Senhor, dai-nos a fortaleza que nos conserva no vosso caminho, que vossa força
sustente a fraqueza, transforme em dor a maldade do espinho.
6. Vinde, Senhor, dai-nos santa piedadepara aprendermos a vos invocar os que confiam na vossa
bondade, no vosso reino terão seu lugar.
7. Vinde, Senhor, daí o dom do temor que nos conduz ao respeito por vós, não seja medo, mas
fale do amor que desde sempre pusestes em nós.
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Orientações: “Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30). Estando o padre na sédia, a equipe de canto
inicia o canto pós-comunhão (para as missas do sábado, no domingo pela manhã e nas comunidades segue-se a primeira sugestão. Na
missa da Matriz às 19h, a segunda opção).

25. PÓS COMUNHÃO(Refrão - Folcmúsica Religiosa / Versos - Reginaldo Veloso)
A NÓS DESCEI, DIVINA LUZ! (bis) EM NOSSAS ALMAS ACENDEI O AMOR, O AMOR DE JESUS!
1. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio! (bis) Vinde, Pai dos pobres, doador dos
dons luz dos corações! (bis)
2. Grande defensor, em nós habitai e nos confortai! (bis) Na fadiga, pouso; no ardor, brandura; e
na dor, ternura! (bis)
(Versão - Adriana Arydes)

1. Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você
chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida, Hallelujah!
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!
2. A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu, meu coração agora vive em paz. E nem as
mais belas canções, poemas, salmos em orações, descrevem o que sinto, Aleluia!
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!
3. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar, eu vejo como é grande o teu amor. Eu vejo
o dia amanhecer, eu quero tanto agradecer, e é por isso que eu canto, aleluia!
26. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano: Missa da Vigília – p. 318; Missa do dia - p. 319)

27. COMUNICADOS IMPORTANTES
Celebrações na Paróquia:
20/05 - 07h: Missa - Matriz
09h: Missa - Bom Pastor - Segatto
11h: Missa - Cristo Rei - Morobá
19h:1ª Etapa de Adultos - Imaculado Coração de Maria
19h: Missa Solene - Matriz
21/05 - 15h: Missa - Matriz
23/05 -06h15 - Celebração da Palavra - Capela do Santíssimo - Matriz
19h30: Missa - Santa Maria Madalena - Vila Santi
24/05 - 19h30: Missa - Matriz
25/05 - 19h30: Missa - Nossa Senhora das Graças - Guanabara
26/05 - 17h: Missa - Nossa Senhora da Conceição -Gimuhuna
17h: Casamento (Samuel e Kamila) - Matriz
18h: Celebração das Alegrias de Nossa Senhora - Matriz
19h: Missa - Matriz
20h30: Casamento (Luiz Carlos e Tamires) - Matriz
28. ENVIO DOS CRISTÃOS NOVOS
Orientações:O Rito de envio acontecerá na missa das 19h do domingo. O padre faz a exortação a todos e entrega-lhes o compromisso e o
Crucifixo. Conforme forem recebendo o Crucifixo, retornam aos seus lugares.
(L e M - Pe. Zezinho)

1. Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também
mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar.
MINHA LUZ É JESUS, E JESUS ME CONDUZ PELOS CAMINHOS DA PAZ.
2. Dentro de mim existe um farol que me mostra por onde deverei remar. Dentro de mim Jesus
Cristo é o sol, que me ensina a buscar o seu jeito de sonhar.
(CD Vem Louvar V)
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1. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
ESPÍRITO, ESPÍRITO, QUE DESCE COMO FOGO, VEM COMO EM PENTECOSTES E ENCHE-ME DE
NOVO.
2. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
3. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu.

29. RITO PARA APAGAR O CÍRIO PASCAL
Orientação:Nas comunidades, realiza-se o Rito na missa, somente se for a última celebração do dia. Na matriz, somente no domingo à
noite. Após ser apagado, o círio é conduzido na procissão de saída, e levado para junto da Pia Batismal.

Animador - Irmãos e irmãs, na noite na qual se deu vida ao alegre tempo
Pascal, no momento de acender o Círio, nós aclamamos a Cristo nossa Luz. E
a luz do Círio Pascal nos acompanhou nestes cinquenta dias e contribuiu
para nos fazer recordar a grande realidade do Mistério Pascal. Hoje, no dia
de Pentecostes, ao fechar-se o Tempo da Páscoa, o Círio é apagado, este
sinal nos é tirado, também porque, ressuscitados e cheios do fogo dos dons
do Espírito Santo, agora, devemos ser nós, “Luz de Cristo” que se irradia,
como uma coluna luminosa que passa no mundo, em meio aos irmãos, para
guiá-los no êxodo em direção ao céu, à “terra prometida” definitiva.
O padredirigindo-se ao Círio Pascal, canta a invocação a Cristo: “Luz radiante...”. Enquanto o incensa e o apaga, a assembleia canta.

Padre: Luz radiante, luz de alegria, luz da glória, Cristo Jesus! (3x)
Todos: Luz radiante, luz de alegria, luz da glória, Cristo Jesus!
(L e M - Frei Luiz Turra)

JESUS CRISTO, ONTEM, HOJE E SEMPRE! ONTEM, HOJE E SEMPRE, ALELUIA!
1. Ele é a cabeça da Igreja, seu corpo, o primogênito entre os mortais, que Nele habite a vida mais
plena, foi do agrado de nosso Pai.
30. BÊNÇÃO FINAL(Missal Romano, p. 524 – nº 9)
29. CANTO FINAL (L e M - Carlos Alberto Toloni e Eurivaldo Silva Ferreira)
1. Outra vez me vejo só, com meu Deus, não consigo mais fugir, fugir de mim. Junto às águas
deste mar vou lutar, hoje quero me encontrar, buscar o meu lugar.
VOU NAVEGAR, NAS ÁGUAS DESTE MAR. NAVEGAR... EU QUERO ME ENCONTRAR. NAVEGAR...
NÃO POSSO MAIS FUGIR. VOU PROCURAR, NAS ÁGUAS MAIS PROFUNDAS. NO MAR... FELIZ EU
VOU SEGUIR. SÓ AMAR, BUSCAR O MEU LUGAR SEM DÚVIDAS, SEM MEDO DE SONHAR!
2. Ó Jesus, com fé, eu te seguirei, só contigo sou feliz tu és em mim! Teu Espírito de amor criador
me sustenta no meu sim, me lança neste mar!
3. Vivo a certeza desta missão, já não posso desistir, voltar atrás. Mãe Maria, vem tomar minha
mão e me ajudar a ser fiel, só Cristo é luz e paz!
LEITURAS DA SEMANA
2ª feira:Tg 3,13-18; Sl 18; Mc 9,14-29
3ª feira:Tg 4,1-10; Sl 54; Mc 9,30-37
4ª feira:Tg 4,13b-17, Sl 48; Mc 9,37-39
5ª feira:Tg 5,1-6; Sl 48; Mc 9,40-49
6ª feira:Tg 5,9-12; Sl 102; Mc 10,1-12
Sábado:Tg 5,13-20; Sl 140; Mc 10,13-16
Domingo:Dt 4,32-34. 39-40; Sl 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20
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ANEXO – CANTOS PARA ACOLHIDA E MEDITAÇÃO
1. REUNIDOS AQUI

(Walmir Alencar / Nando Mendes)

1. Reunidos aqui num cenáculo de amor pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem
todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio.
VINDE, ESPÍRITO SANTO! VINDE, POR MEIO DA PODEROSA INTERCESSÃO DO IMACULADO
CORAÇÃO DE MARIA, VOSSA AMADÍSSIMA ESPOSA, VOSSA AMADÍSSIMA ESPOSA.
2. ENCHE-ME Ó ESPÍRITO
(Letra e Música - Benedito Carlos)

1. Assim como uma corsa suspira pelas águas, assim suspira a minha alma, Espírito de Deus.
Oh, oh, enche-me Espírito... Oh, enche-me Espírito de Deus.
3. QUERO MERGULHAR
(Letra e Música - Timbó)

1. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu
coração.
É TÃO LINDO, TÃO SIMPLES. BRISA LEVE, TÃO SUAVE, DOCE ESPÍRITO, SANTO DE DEUS. TÃO
SUAVE, BRISA LEVE, DOCE ESPÍRITO, SANTO DE DEUS.
4. VEM ESPÍRITO

(Letra e Música - Frei Wilson Sperandio)

VEM, ESPÍRITO SANTO, VEM. VEM ILUMINAR.
1. Nossos caminhos vem iluminar! Nossas idéias vem iluminar! Nossas angústias vem iluminar!
As incertezas vem iluminar!
2. Toda a Igreja vem iluminar! A nossa vida vem iluminar! Nossas famílias vem iluminar! Toda a
terra vem iluminar!
5. ESPÍRITO, ESPÍRITO

(Letra e Música - Júlio Figueiró Jr.)

ESPÍRITO, ESPÍRITO, ESPÍRITO SANTO DE DEUS.
1. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu
sentir, o meu agir.
6. VINDE Ó ESPÍRITO SANTO
(Letra e Música –Walmir Alencar).

1. Vinde, ó Espirito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis.
ACENDEI NELES O FOGO DO VOSSO AMOR, ENVIAI O VOSSO ESPÍRITO, E TUDO SERÁ CRIADO E
RENOVAREIS A FACE DA TERRA.
2. Doce, doce Espírito Santo, exemplo quero ser da mãe do meu Senhor.Doce, doce Espírito
Santo, fazei também de mim, morada do Senhor!
COM UM SACRÁRIO VIVO LEVANDO AMOR. REVELANDO COISAS QUE EU NÃO SEI, MISTÉRIOS
DO GRANDE AUTOR, SE EU CONHECER, POR NADA EU TROCAREI.
3. Doce, doce Espírito Santo, exemplo quero ser da mãe do meu Senhor.Doce, doce Espírito
Santo, fazei também de mim, morada do Senhor!

