
 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. Prepare a Bíblia com o                 
texto a ser proclamado, um vaso com flores, um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa                
Senhora e uma vela a ser acesa no momento da celebração, se possível. Caso a família queira                 
terminar a oração com uma refeição, sugerimos uma oração de bênção dos alimentos. Escolha              
quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam                   
juntos. 

D.: O Espírito do Senhor encheu o universo; ele mantém unidas todas as coisas e conhece todas                 
as línguas, aleluia! (Sb 1,7) 

 

RITOS INICIAIS 

 
Canto: Vinde, Espírito de Deus 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rcfNKFYK3H8 
 

Vinde Espírito de Deus e enchei os corações dos fiéis com vossos dons.  
Acendei neles o amor como um fogo abrasador, vos pedimos, ó Senhor.  

E cantaremos aleluia! E a nossa terra renovada ficará;  
Se vosso Espírito, Senhor, nos enviar.  

Vós unistes tantas gentes tantas línguas diferentes numa fé, na unidade.  
Pra buscar sempre a verdade e servir o vosso Reino com a mesma caridade. 

 

Sinal-da-cruz 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
T.: Amém. 

Saudação 

D.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam                   
convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
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Sentido da celebração 

L.: Irmãos e irmãs, hoje recordamos o dia em que o mistério pascal atingiu a sua plenitude no dom                   
do Espírito derramado sobre a Igreja nascente. O Espírito revelou a todos os povos o mistério                
escondido nos séculos e reuniu todas as raças na alegria da salvação. Por força desse mistério,                
seremos revestidos da força do Espírito para sermos testemunhas do Cristo ressuscitado. 

Ato penitencial 

D.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos                   
convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos             
necessitados da misericórdia do Pai.  

(Breve momento de silêncio) 

D.: Confessemos os nossos pecados. 
T.: Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por              
pensamentos e palavras, atos e omissões, (batendo no peito) por minha culpa, minha tão              
grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por                  
mim a Deus, nosso Senhor. 
 
D.: Deus de infinita misericórdia, acolhei nosso coração contrito, tenha piedade de nós e nos faça                
participar um dia da vida eterna.  
T.: Amém. 
 
D.: Senhor, tende piedade de nós!  
T.: Senhor, tende piedade de nós!  
 
D.: Cristo, tende piedade de nós! 
T.: Cristo, tende piedade de nós!  
 
D.: Senhor, tende piedade de nós!  
T.: Senhor, tende piedade de nós! 
 
D.: Cantemos o hino de louvor: 
Disponível em: https://youtu.be/pTKMNV1jk2Q 
 

Glória, glória! Anjos do céu  
cantam todos seu amor!  
E na Terra, homens de paz  
Deus merece o louvor  
 
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! 
 
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! 
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Oração do dia 

D.: 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, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por                
Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

T: Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

A vossa Palavra é a luz dos nossos passos. 

Aclamação ao Evangelho 
 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia.  

Vinde, Espírito divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis; e acendei neles o amor 
como um fogo abrasador! 

 
L.: Do Evangelho segundo João (Jo 20,19-23) 

Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, 
estando fechadas, por medo dos judeus, 
as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, 
Jesus entrou e pondo-se no meio deles, 
disse: 'A paz esteja convosco'. 
Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. 
Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. 
Novamente, Jesus disse: 'A paz esteja convosco. 
Como o Pai me enviou, também eu vos envio'. 
E depois de ter dito isto, 
soprou sobre eles e disse: 'Recebei o Espírito Santo. 
A quem perdoardes os pecados, 
eles lhes serão perdoados; a quem os não perdoardes, 
eles lhes serão retidos'.  
Palavra da Salvação. 

T: Glória a vós, Senhor. 

Meditação 

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 
Em seguida, todos cantam. 

Canto: Sopra em nós  
Canto disponível em https://www.youtube.com/watch?v=R_scBxjvc9Y 
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Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus 
Minha alma suspira por Ti 

Sopra em nós 
Sopra em nós 
Somos teus filhos, ó Pai 
Estamos reunidos em Teu nome 

Ó vento impetuoso 
Vem neste lugar 
Fortalece o que é fraco com Teu poder 
Rasgue o céu, ó meu Pai 
Sopra hoje aqui 
Vem Espírito Santo 
Vem 

Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós 
Como o Senhor se manifestou em Pentecostes 
Vem vento impetuoso neste lugar e toma nossas vidas Senhor… 

 

Profissão de Fé 

D.: A Palavra de Deus fala ao nosso coração e nos convida a perceber a presença de Deus junto                   
a nós. Como comunidade reunida em oração devemos responder sim à Deus; façamos nossa              
adesão professando a fé:  
 
T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em Jesus Cristo, seu único                  
Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria,               
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos;              
ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,               
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja católica, na                    
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.              
Amém. 
 
A Deus se eleva a nossa prece. 
 
Oração para pedir os dons do Espírito Santo 
 
Vinde Espírito Santo, e dai-nos o Dom da Sabedoria, para que possamos avaliar todas as coisas à                 
luz do Evangelho e ler nos acontecimentos da vida os projetos de amor do Pai. Dai-nos o Dom do                   
Entendimento, uma compreensão mais profunda da verdade a fim de podermos anunciar a             
salvação com maior firmeza e convicção. Dai-nos o Dom do Conselho, que ilumina a nossa vida e                 
orienta a nossa ação segundo vossa Divina Providência. Dai-nos o Dom da Fortaleza.             
Sustentai-nos no meio de tantas dificuldades. Dai-nos vossa coragem para que possamos            
anunciar sempre o vosso Evangelho. Dai-nos o Dom da Ciência, para distinguir o único necessário               
das coisas mais importantes. Dai-nos o Dom da Piedade, para reanimar sempre mais nossa              
íntima comunhão convosco. E, finalmente, dai-nos o Dom do Santo Temor, para que, conscientes              
de nossas fragilidades, reconheçamos a força da vossa graça. Vinde Espírito Santo e dai-nos um               
novo coração. 
Amém. 
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(Preces espontâneas de súplica, louvor e ação de graças...) 
 
Ó Deus, por teu Espírito Santo, animaste a vida e missão dos primeiros discípulos de Jesus.                
Ilumina com o mesmo Espírito os nossos corações, e acende neles o fogo do teu amor, para que                  
sejamos testemunhas de tua Palavra. Pedimos isso em nome de Jesus, nosso Senhor. 
T.: Amém. 
 
D.: O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos digamos                 
juntos: Pai nosso... 

 

BÊNÇÃO FINAL 

  
D.: Deus, o Pai das luzes, que iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o                
Espírito Santo, nos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito.  
T.: Amém.  
 
D.: Aquele fogo, descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os nossos corações de               
todo mal e vos transfigure em sua luz. 
T.: Amém. 
 
D.: Aquele que, na proclamação de uma só fé, reuniu todas as línguas nos faça perseverar na                 
mesma fé, passando da esperança à realidade. 
T.: Amém.  
 
D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.  
T.: Amém.  
 
D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.  
T.: Para sempre seja louvado. 
 
Pode concluir-se com a seguinte antífona pascal mariana: 
 
D.: Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia!  
T.: Porque Aquele que merecestes trazer em vosso seio. Aleluia! 
 
D.: Ressuscitou como disse. Aleluia!  
T.: Rogai a Deus por nós. Aleluia!  
 
D.: Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia!  
T.: Porque o Senhor ressuscitou, verdadeiramente. Aleluia!  
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Canto: O céu se abre 
Canto disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BPPtWQCgfMA 
 
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 (bis) 
 
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  
 
Hoje eu posso ser um novo homem 
pelo teu poder, renascer.  
Hoje eu posso ser um novo homem  
pelo teu poder, renascer. (bis) 
 

 

ORAÇÃO À MESA 

 
D.: Este pão e esta união,  
T.: abençoai, Senhor! 
D.: Abençoai, Senhor, a mesa deste lar,  
T.:  e na mesa do Céu guardai-nos um lugar!  
D.: Abençoai, Senhor, a nós e a esta comida,  
T.: fazei-nos servir-vos fielmente, toda a vida. Amém. 
 
D.: Senhor, dai pão a quem tem fome. E fome de justiça a quem tem pão. 
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