
Preparar próximo à Mesa da Palavra o Menorá (ou castiçais) 
para as 7 velas que serão conduzidas na entrada do Círio Pascal, 
por crismandos (onde houver). Preparar, também, um cartaz 
com as fotos, onde tiverem, com os nomes das comunidades. 
Destacar a imagem de Nossa Senhora em lugar apropriado 
no presbitério (recordando a presença de Maria no dia de 
Pentecostes). Preparar a recordação da vida. Para dar início, 
cantar o refrão de forma orante.

1. Chegada  (silêncio, oração pessoal, canto de 
ambientação/ refrão)

(Neste momento o animador(a) acende as velas do altar e o 
Círio Pascal.)

(Frei Luiz Turra) 
Vem, vem, vem, vem Espírito Santo de amor! 
Vem a nós! Traz à Igreja um novo vigor! (bis)

(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Frei Luiz Turra) 
Vem, vem, vem, vem Espírito Santo de amor! 
Vem a nós! Traz à Igreja um novo vigor! (bis) 
1 - Presente no início do mundo, presente na criação. 
Do nada geraste a vida. Que a vida não sofra no irmão. 

2 - Presença de força aos profetas que falam sem 
nada temer. Contigo sustentam o povo na luta que 
vão empreender. 
3 - Presença que gera esperança Maria por Ti 
concebeu. No povo renasce a confiança, ó Espírito 
Santo de Deus.

3. Saudação
Presidente -  Irmãos e irmãs em Cristo! 
Sejam todos bem-vindos! Na celebração 
de Pentecostes recordamos o dia em que 
a comunidade é revestida pela força do 
Espírito Santo para ser testemunha do Senhor 
Ressuscitado, que a envia para anunciar o 
Evangelho a todos os povos, línguas e nações. 
A Igreja é o Corpo de Cristo, templo do Espírito 
Santo. Façamos o sinal que nos une como 
membros deste Corpo. Em nome do Pai...
Presidente - O amor de Deus nosso Pai, a paz de 
Jesus Cristo e a força do Espírito Santo estejam 
convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Com a Solenidade de Pentecostes, 
encerramos o tempo litúrgico da Páscoa e a 
Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. 
Celebramos também, o Dia das Comunidades 
Eclesiais de Base. É na comunidade que o 
Espírito de Deus modifica profundamente as 
relações humanas tornando-as capazes de 
superar o egoísmo, a divisão, o racismo, o 
preconceito e a marginalização. Em comunhão 
com as paróquias Nossa Senhora Auxiliadora 
de Marilândia e Itarana, e a paróquia Divino 
Espírito Santo de Colatina, que celebram a festa 
de seus(as) padroeiros(as), neste momento, 
trazemos presente os fatos e acontecimentos 
da semana que passou (recordação da vida).

4. Entrada Solene do Círio Pascal
Uma pessoa com veste branca ou dourada entra com o Círio 
acompanhada por 7 crismandos com as 7 velas vermelhas, 
trajando vestes vermelhas, enquanto se canta, onde for possível.
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8. Apresentação do Livro da Palavra 
(Ir. Agostinha Vieira de Melo)
Que arda como brasa, tua Palavra nos renove, 
esta chama que a boca proclama. 

9. Leitura dos Atos dos Apóstolos (2, 1-11) 

10. Salmo Responsorial (103) 
(CD Liturgia XVI - Páscoa - Ano A) 
Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda 
face renovai. (bis) 
- 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! 

11. Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios (12, 3b-7.12-13) 

12. Sequência de Pentecostes 
Da Mesa da Palavra, duas pessoas cantam ou proclamam a 
sequência de Pentecostes, conforme o Lecionário. 

(CD Envia Teu Espírito, Senhor) 
- Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz! 
- Vinde, Pai dos pobres, daí 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. 

13. 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! 

14. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (20,19-23) 

15. Partilha da Palavra 

(Pe Acácio Santana)
1 - Espírito Santo, sois guia da Igreja, luz sacrossanta 
enviada do Pai, dai-nos justiça que a todos 
proteja e os vossos dons, com amor derramai. 
2 - Vinde, Senhor, renovar sobre o mundo o 
Pentecostes de luz, salvação, que vosso amor 
abundante e fecundo mostre os caminhos do 
povo cristão. 

5. Deus nos perdoa
Presidente - Confiantes no amor e na misericórdia 
do Pai que pela ação do Espírito Santo nos purifica 
e nos reconcilia, peçamos perdão dos nossos 
pecados (silêncio).
- Senhor, que subindo aos céus nos presenteastes 
com o dom do Espírito, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que dais vida a todas as coisas com o 
poder da Vossa Palavra, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, Rei do Universo e Senhor dos séculos, 
tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus de amor, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza, 
um dia, à felicidade eterna. Amém.

6. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Deus Trindade, 
porque em Jesus Cristo nos enviou o Espírito 
Santo para enriquecer nossa Igreja e nossa vida, 
cantando.
(Grupo Capella) 
Glória, glória, glória, glória.
1 - Glória à Deus lá nas alturas, paz na terra a 
seus amados! A Vós Louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados!
2 - Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos; damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos!
3 - Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, Vós 
de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai!
4 - Vós que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor!
5 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, Senhor, 
com Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!

7. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, com a 
fecundidade do Vosso Espírito animastes a vida 
e a missão dos primeiros discípulos. Iluminai com 
o mesmo Espírito os nossos corações e acendei 
neles o fogo do Vosso amor, para que sejamos 
testemunhas da Ressurreição e da Vossa presença 
amorosa. Por Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. Amém. 

Deus nos fala Nossa resposta
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16. Profissão de Fé 
Presidente - Renovemos a nossa fé no Deus que 
nos enviou Seu Filho e o Espírito Santo para nos 
salvar, cantando.
(Folclore Religioso - Frei Policarpo Berri) 
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 Católica, na 
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, 
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 

17. Preces da Comunidade 
Presidente - Confiantes, peçamos ao Pai que nos 
conceda os dons do Espírito Santo: Após cada 
prece, cantemos: “Acolhei nossa prece Senhor! 
Sobre nós derramai vosso amor.” (D.R.)

Sugerimos que as preces sejam proclamadas pelos 7 jovens que 
conduziram as velas na procissão de entrada. 

- Senhor, dai sabedoria ao Papa Francisco, aos 
bispos, presbíteros, religiosos(as), diáconos 
para que mesmo em meio às perseguições, 
hostilidades e resistências, continuem semeando 
o Vosso Reino, principalmente no meio dos mais 
fracos e oprimidos. Cantemos.
- Senhor, dai o entendimento aos governantes 
para que entendam que foram eleitos para servir 
e proporcionar ao povo, condições de vida digna 
e não para proveito próprio. Cantemos.
- Senhor, dai a divina ciência a todos os 
profissionais da saúde e cientistas que se 
empenham nos hospitais, postos de saúde e casas 
de recuperação para que cuidem com dedicação 
e amor dos doentes e enfermos, e reconheçam 
que seus dons e carismas devem ser colocados à 
disposição da humanidade. Cantemos.
- Senhor, dai fortaleza às pessoas que estão nas 
lideranças das pastorais, equipes e movimentos 
religiosos e sociais para que perseverem na fé 
e na missão, mesmo diante dos desafios que o 
mundo moderno lhes apresenta. Cantemos.
- Senhor, dai-nos a filial piedade para que sejamos 
fiéis ao mandamento do amor e amemos, sem 
distinção, os diferentes e marginalizados, a 
exemplo do Vosso Filho Jesus que nos amou até 
o fim. Cantemos.
- 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 mesma 
fé no Vosso Filho Jesus. Cantemos. 

- Senhor, dai-nos o dom do temor sublime para que 
reflitamos sobre as nossas cegueiras espirituais 
diante de tantos apelos e sofrimentos do Vosso 
povo, e seguindo o exemplo e o ensinamento do 
Vosso Filho Jesus possamos servir ao próximo 
com amor e cuidado. Cantemos.
Presidente - Ouvi, Senhor, as súplicas dos Vossos 
filhos e filhas aqui reunidos. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

18. Apresentação dos Dons 
Animador (a) - Concluindo a caminhada dos 50 
dias de Páscoa, agradecemos ao Pai, porque o 
Espírito Santo revelou a todos os povos, raças 
e nações o mistério escondido desde toda a 
eternidade. Este espírito acende nos corações 
a fé, a esperança e o amor. Ao mesmo tempo 
em que nos abre para a comunhão com Deus, 
ele nos conduz ao próximo com sentimentos 
de encontro, reconciliação, testemunho, desejo 
de justiça e de paz, renovação da mentalidade, 
verdadeiro progresso social e impulso missionário. 
Apresentemos ao Senhor o nosso desejo de 
trabalho de viver a unidade e a paz como 
comunidades cristãs.  
Durante o comentário, membros do Conselho da Comunidade 
entram com o painel que foi preparado com o nome ou fotos 
das Comunidades Paroquial, erguendo-o para a assembleia e 
em seguida para o Altar, enquanto se canta. 

(Zé Vicente) 
1 - Nesta mesa da irmandade a nossa comunidade 
se oferece a Ti, Senhor, nosso sonho e nossa luta 
nossa fé, nossa conduta, te entregamos com amor. 
Novo jeito de sermos Igreja nós buscamos, 
Senhor, na tua mesa. (bis) 

19. Canto das Oferendas (José Acácio Santana) 
1 - As sementes que me deste e que não eram 
pra guardar, pus no chão da minha vida, quis 
fazer frutificar. 
Dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor 
trago os frutos que colhi e em tua mesa quero 
pôr. (bis) 
2 - Pelos campos deste mundo quero sempre 
semear, os talentos que me deste para eu mesmo 
cultivar. 
3 - Quanto mais eu for plantando mais terei para 
colher, quanto mais eu for colhendo, mais terei 
a oferecer.

20. Louvação
Presidente - Louvemos a Deus Pai, por todas as 
Comunidades que se abrem à ação do Espírito 
Santo, e colocam os seus dons a serviço dos 
irmãos e irmãs, dando testemunho do Vosso 
Reino, cantando. 

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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(D.R.) 
Louvado sejas meu Senhor. (4x) 
1 - E por todas as criaturas, pelo sol e pela lua, pelas 
estrelas no firmamento, pela água e pelo fogo. 
2 - Por aqueles que agora são felizes. Por aqueles 
que agora choram, por aqueles que agora 
nascem, por aqueles que agora morrem. 
3 - O que dá sentido à vida é amar-te e louvar-te, 
para que a nossa vida seja sempre uma canção.

21. Pai Nosso 
Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar, conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

Presidente - Unidos em comunidade, cheia do 
Espírito Santo, rezemos a oração que Jesus nos 
ensinou. Pai Nosso...

22. Momento da Paz 
Presidente - Paz é um bem universal. Que todos os 
povos busquem a paz, honrando um único Deus, 
Uno e Trino. Rezemos pela paz no mundo.

23. Canto de Comunhão (se houver) 
(José Thomaz Filho - Frei Fabreti) 
1 - Cantar a beleza da vida, presente do amor sem 
igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem 
livrar-nos do mal.
Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no 
vinho e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a 
caminho. 
2 - Falar do teu Filho às nações, vivendo como Ele 
viveu: missão do teu povo escolhido. Senhor, vem 
cuidar do que é teu. 
3 - Viver o perdão sem medida, servir sem jamais 
condenar: missão do teu povo escolhido. Senhor, vem 
conosco ficar. 
4 - Erguer os que estão humilhados, doar-se aos 
pequenos, aos pobres: missão do teu povo escolhido. 
Senhor, nossas forças redobre. 
5 - Buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar como 
a luz: missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos 
passos conduz. 
6 - Andar os caminhos do mundo, plantando teu Reino 
de paz: missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos 
passos refaz. 

24. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, que enriqueceis 
a Vossa Igreja com os bens do céu, conservai a graça que 
lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e 
o alimento espiritual que recebemos aumente em nós 
a eterna redenção. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

25. Rito para apagar o Círio Pascal
Terminada a oração depois da comunhão, o Presidente 
aproxima-se do Círio Pascal, ainda aceso, e faz uma breve 
introdução à liturgia da luz.

Presidente - Irmãos e irmãs, na noite da Vigília 
Pascal, nós aclamamos a Cristo nossa Luz. E a luz 
do Círio Pascal nos acompanhou nesses cinquenta 
dias. Hoje, dia de Pentecostes, ao encerrar-se 
o tempo da Páscoa, o Círio é apagado, porque 
educados na escola pascal do Mestre Ressuscitado, 
e cheios do fogo do Espírito Santo, agora devemos 
ser nós “Luz de Cristo” presentes no meio em que 
vivemos. Veremos agora, no desenrolar do ano 
Litúrgico, resplandecer a Luz do Círio Pascal, em 
alguns momentos importantes do caminhar da 
Igreja: no Batismo, na Iniciação Eucarística e na 
Crisma (Sacramentos da Iniciação Cristã). 

O Presidente reza as invocações a Cristo.

Presidente - Cristo, Luz do mundo! 
Todos - Demos graças a Deus! 
Presidente - Ó Deus da Justiça, primeira fonte de luz, 
Rei da glória, certeza da Vida, preenchei os vazios 
dos nossos corações com Vossa luz resplandecente. 
Presidente - Cristo, Luz do mundo! 
Todos - Demos graças a Deus! 
Presidente - Esplendor da glória do Pai, que difunde 
a claridade da verdadeira luz e do verdadeiro 
sol, penetrai a Vossa luz em nossos sentidos 
e infundi em nós a chama do Vosso Espírito.
Presidente - Cristo, Luz do mundo! 
Todos - Demos graças a Deus! 
(Ir. Míria T. Kolling)
1 - Jesus Cristo, nossa Páscoa ressuscitou e hoje 
vive. Celebremos, pois, a sua festa, na alegria da 
fraternidade. 
Jesus Cristo está vivo entre nós, aleluia, aleluia! (bis) 
2 - Ele é a nossa esperança, com sua morte deu-
nos vida. E hoje vai conosco lado a lado, dando 
sentido ao nosso caminhar. 
3 - Também nós ressuscitemos para uma vida 
de amor. É preciso que o mundo veja em nós 
cristãos, a Páscoa do Senhor.
Terminado o Hino Pascal, o Presidente faz a inclinação ao Círio 
Pascal, e o apaga. Depois, voltado para o povo, canta ou reza 
a oração.

Presidente - Ó Cristo, nosso dulcíssimo Salvador, 
acendei em nós a luz da fé. Alimentados por Vós, 
que sois a Luz eterna, seja iluminado o nosso 
espírito e expulsai de nós as trevas do mundo. 
Concedei que amemos somente a Vós para que 
viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
E toda a assembleia aclama, cantando - Amém! 
Amém! Amém!

26.  Breves Avisos 

27. Refletindo sobre o Domingo de 
Pentecostes 

Deus nos faz irmãos

Deus nos envia
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Papa: “sem o Espírito, a Igreja é uma organização, 
a missão é propaganda, a comunhão é um 
esforço”.
“O Pentecostes chegou, para os discípulos, depois 
de cinquenta dias incertos. Por um lado, Jesus 
ressuscitara: cheios de alegria, tinham-No visto, 
escutado e até comido com Ele. Por outro, ainda 
não superaram dúvidas e temores: estavam 
com as portas fechadas (cf. Jo 20, 19.26), com 
perspectivas reduzidas, incapazes de anunciar 
o Vivente. Depois, chega o Espírito Santo e as 
preocupações desaparecem: agora os Apóstolos 
não têm medo nem sequer à vista de quem os 
prende; antes, preocupados por salvar a sua vida, 
agora já não têm medo de morrer; antes, fechados 
no Cenáculo, agora levam o anúncio a todas as 
nações. Até à Ascensão de Jesus, aguardavam um 
Reino de Deus para eles (cf. At 1, 6), agora estão 
ansiosos por alcançar fronteiras desconhecidas. 
Antes, quase nunca falaram em público e muitas 
vezes, quando o fizeram, criaram problemas 
como Pedro que renegou Jesus; agora falam 
corajosamente a todos. Em resumo, a história 
dos discípulos, que parecia ter chegado ao fim, 
é renovada pela juventude do Espírito: aqueles 
jovens, que dominados pela incerteza se sentiam 
no fim, foram transformados por uma alegria 
que os fez renascer. Foi o Espírito Santo que fez 
isto. O Espírito não é, como poderia parecer, 
uma coisa abstrata; é a Pessoa mais concreta, 
mais próxima, aquela que muda a nossa vida. 
E como faz? Vejamos os Apóstolos. O Espírito 
não lhes tornou as coisas mais fáceis, não fez 
milagres espetaculares, não eliminou problemas 
nem opositores. Mas o Espírito trouxe para a 
vida dos discípulos uma harmonia que faltava: a 
Sua, porque Ele é harmonia. Harmonia dentro do 
homem. Era dentro, no coração, que os discípulos 
precisavam de ser mudados. A sua história diz-nos 
que a própria visão do Ressuscitado não basta; é 
preciso acolhê-Lo no coração. De nada aproveita 
saber que o Ressuscitado está vivo, se não se 
vive como ressuscitados. E é o Espírito que faz 
viver e ressurgir Jesus em nós, que nos ressuscita 
dentro. Por isso Jesus, ao encontrar os Seus, 
repete: «A paz esteja convosco» (Jo 20, 19.21) 
e dá o Espírito. A paz não consiste em resolver 
os problemas a partir de fora – Deus não tira 
aos Seus tribulações e perseguições –, mas em 
receber o Espírito Santo.  Nisto consiste a paz, 
aquela paz dada aos Apóstolos, aquela paz que 
não livra dos problemas, mas, nos problemas, é 
oferecida a cada um de nós. É uma paz que torna o 
coração semelhante ao mar profundo: permanece 
tranquilo, mesmo quando as ondas estão revoltas 
à superfície. É uma harmonia tão profunda que 
pode até transformar as perseguições em bem-
aventurança. Mas, em vez disso, quantas vezes 
permanecemos à superfície! Em vez de procurar 
o Espírito, tentamos flutuar, pensando que tudo 

ficará bem se certo problema passar, se não virmos 
mais tal pessoa, se melhorar aquela situação. Mas 
isto é permanecer à superfície: superado um 
problema, chegará outro; e a ansiedade voltará. 
Não é afastando-nos de quem pensa diferente de 
nós que ficaremos tranquilos, não é resolvendo 
o problema presente que estaremos em paz. O 
ponto de mudança é a paz de Jesus, é a harmonia 
do Espírito. Com a pressa que o nosso tempo nos 
impõe, parece que a harmonia esteja posta de 
lado: reclamados por uma infinidade de coisas, 
arriscamo-nos a explodir, solicitados por um 
nervosismo contínuo que nos faz reagir mal a 
tudo. E procura-se a solução rápida: uma pastilha 
atrás doutra para continuar, uma emoção atrás 
doutra para se sentir vivo, quando na verdade 
aquilo de que precisamos é sobretudo o Espírito. 
É Ele que coloca ordem neste frenesi. É paz na 
ansiedade, confiança no desânimo, alegria na 
tristeza, juventude na velhice, coragem na prova. 
É Ele que, no meio das correntes tempestuosas 
da vida, mantém firme a âncora da esperança. 
Como nos diz hoje São Paulo, é o Espírito que nos 
impede de recair no medo, fazendo-nos sentir 
filhos amados (cf. Rm 8, 15). É o Consolador, que 
nos transmite a ternura de Deus. Sem o Espírito, 
a vida cristã desfia-se, privada do amor que 
tudo une. Sem o Espírito, Jesus permanece um 
personagem do passado; com o Espírito, é pessoa 
viva hoje. Sem o Espírito, a Escritura é letra morta; 
com o Espírito, é Palavra de vida. Um cristianismo 
sem o Espírito é um moralismo sem alegria; com o 
Espírito, é vida. O Espírito Santo produz harmonia 
não só dentro, mas também fora, entre os 
homens. Faz-nos Igreja, compõe partes distintas 
num único edifício harmônico. Explica-o bem 
São Paulo que, ao falar da Igreja, repete muitas 
vezes a palavra «diferente»: «diferentes carismas, 
diferentes atividades, diferentes ministérios» (cf. 
1 Cor 12, 4-6). Somos diferentes, na variedade 
das qualidades e dos dons. O Espírito distribui-os 
com criatividade, sem rebaixar nem nivelar. E, a 
partir desta diversidade, constrói a unidade. Assim 
procede desde a criação, porque é especialista 
em transformar o caos em cosmo, em criar 
harmonia. É especialista em criar as diversidades, 
as riquezas; cada um a sua, diferente. Ele é o 
criador desta diversidade e, ao mesmo tempo, 
é aquele que harmoniza, que dá a harmonia e 
dá a diversidade. Somente Ele pode fazer estas 
duas coisas. Hoje, no mundo, as desarmonias 
tornaram-se verdadeiras divisões: há quem tenha 
demais e há quem não tem nada, há quem procure 
viver cem anos e quem não pode vir à luz. Na era 
dos computadores, permanece-se à distância: 
mais “social”, mas menos sociais. Precisamos 
do Espírito de unidade, que nos regenere como 
Igreja, como Povo de Deus e como humanidade 
inteira. Há sempre a tentação de construir 
«ninhos»: reunir-se à volta do próprio grupo, 
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das próprias preferências, o semelhante com o 
semelhante, alérgicos a toda a contaminação. E 
do ninho à seita, o passo é curto, também dentro 
da Igreja. Quantas vezes se define a própria 
identidade contra alguém ou contra alguma coisa! 
Pelo contrário, o Espírito Santo junta os distantes, 
une os afastados, reconduz os dispersos. Funde 
tonalidades diferentes numa única harmonia, 
porque em primeiro lugar vê o bem, vê o 
homem antes dos seus erros, as pessoas antes 
das suas ações. O Espírito molda a Igreja, molda 
o mundo como espaços de filhos e de irmãos”. 

(Vatican News)

28. Bênção 
Presidente - Ó Deus, Pai das luzes, que iluminou os 
corações dos discípulos, derramando sobre eles o 
Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção 
e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. 
- Abençoe-vos Deus da vida, Pai e Filho e Espírito 
Santo. Amém. 
- Levai a todos a alegria do Cristo Ressuscitado. Ide em 
paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. 

29. Canto final (D.R.)
1 - Uma entre todas foi à escolhida: foste tu, 
Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe 
do meu Salvador. 
Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar 
com teu povo, nossa Mãe sempre serás! (bis) 
2 - Roga pelos pecadores desta terra. Roga pelo 
povo que em teu Deus espera Mãe do meu 
Senhor, Mãe do meu Salvador.

Meditando a Palavra de Deus 
Após percorrermos cinquenta dias do tempo 
pascal, celebramos hoje a Solenidade de 
Pentecostes. Com essa celebração encerramos 
o este tempo e retomamos o Tempo Comum 
na liturgia, o tempo da vida pública de Jesus e 
de nossa missão. A solenidade de Pentecostes 
marca o nascimento da igreja missionária. A 
igreja que, guiada pela força do Espírito Santo, 
vai até os confins da terra para anunciar o 
evangelho e construir o Reino de Deus. O livro 
dos Atos dos Apóstolos narra o Espírito vindo 
sobre a comunidade reunida. As línguas de 
fogo manifestam a presença divina a renovar 
a comunidade. Narra-se que o primeiro sinal 
da vinda do Espírito Santo foi falar em diversas 
línguas. Os ouvintes, provenientes de diversos 
lugares, ficam admirados porque podem ouvir 
as maravilhas de Deus em suas próprias línguas. 
A ação do Espírito Santo não traz uniformidade, 
mas união na diversidade. Eis o segredo da 
verdadeira comunhão. O Apóstolo Paulo escreve 
para a comunidade cristã de Corinto, mergulhada 
num clima de divisão. Ele alerta seus membros 
de que os conflitos e as rivalidades perturbam a 

comunhão e se constitui em contratestemunho. 
Ele compara a comunidade a um corpo com 
muitos membros que apesar da diversidade de 
funções é um só corpo, onde circula a mesma 
seiva vital, pois todos foram batizados num só 
Espírito e bebem num único Espírito. São João, em 
seu evangelho, coloca pentecostes no domingo 
da ressurreição, o primeiro dia da semana, para 
mostrar que o Espírito Santo que o ressuscitado 
sopra sobre os discípulos é a força capaz de fazer 
novas todas as coisas. Depois da paixão e morte 
de Jesus, os discípulos se fecharam por medo. E é 
no meio destes discípulos paralisados pelo medo 
que o ressuscitado se coloca e sopra sobre eles 
para que sejam revestidos da força do alto. É o 
primeiro dia da semana, ou seja, começa para 
os discípulos um novo tempo. Ao se colocar no 
meio dos discípulos, Jesus está ensinando que 
de agora em diante ele deve estar no centro da 
comunidade e no centro da vida de cada um que 
nele acredita. Jesus precisa estar no centro de 
nosso coração para que possamos realmente ser 
suas testemunhas. Pois quem tem Jesus no centro 
da sua vida não teme e não se fecha, mas se abre 
corajosamente para a missão. Jesus se coloca no 
meio dos discípulos e lhes deseja a paz. Ele sabe 
que falta paz em seus corações, e que sem paz não 
é possível ser discípulo e missionário. Fortalecidos 
pelo Espírito Santo sejamos guiados para a missão, 
ajudados a permanecer em comunhão com Jesus, 
como ramos ligados à videira para produzir bons 
e abundantes frutos, testemunhando a vida nova 
no Espírito, pois o amor de Deus foi derramado em 
nossos corações pelo seu Espírito que habita em 
nós.  Acostumemo-nos a procurar o convívio com 
o Espírito Santo, que é quem nos há de santificar; 
a confiar nEle, a pedir a sua ajuda, a senti-lo perto 
de nós. Assim se irá dilatando o nosso pobre 
coração, teremos mais ânsias de amar a Deus e, 
por Ele, a todas as criaturas. A chama do Espírito 
Santo transformou totalmente os apóstolos… Que 
essa mesma chama ilumine e aqueça a nossa vida 
no caminho da Unidade, do Bem e da Verdade…

Leituras da Semana
2ª feira: Gn 3,9-15.20; At 1,12-14; Sl 86; Jo 19,25-34
3ª feira: Eclo 35,1-15; Sl 49; Mc 10,28-31
4ª feira: Eclo 36,1-2a.5-6.13-19; Sl 78; Mc 10,32-45
5ª feira: Eclo 42,15-26; Sl 32; Mc 10,46-52
6ª feira: Eclo 44,1.9-13; Sl 149; Mc 11,11-26
Sábado: Eclo 51,17-27; Sl 18; Mc 11,27-33
Domingo: Dt 4,32-34.39-40; Sl 32; Rm 8,14-17; Mt 
28,16-20
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