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CELEBRAR	EM	FAMÍLIA		
PENTECOSTES	

5	DE	JUNHO	DE	2022	
	
	
	

Escolha	 em	 sua	 casa	 um	 local	 adequado	 para	 celebrar	 e	 rezar	 juntos.	
Prepare	 sua	Bíblia	 com	os	 textos	 a	 serem	proclamados,	 um	crucifixo,	 um	
vaso	de	flores	e	uma	vela	para	ser	acesa	no	momento	da	celebração.	

Escolha	 quem	 irá	 fazer	 o	 “Dirigente”	 (D)	da	 celebração:	 pode	 ser	 o	 pai	 ou	 a	
mãe	e	quem	fará	as	 leituras	(L).	Na	 letra	(T)	 todos	rezam	ou	cantam	juntos.	

	
(Cada	família	poderá	adaptar	o	esquema	conforme	as	necessidades.	
Os	cantos	são	sugestões	podendo	ser	trocados	por	outros,	levando	em	

consideração	o	Tempo	Litúrgico	que	estamos	vivendo).	
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CELEBRAÇÃO	

O	SENHOR	NOS	REÚNE	
	

Canto:1	
	

ESTAREMOS	AQUI	REUNIDOS		
COMO	ESTAVAM	EM	JERUSALÉM	
POIS	SÓ	QUANDO	VIVEMOS	UNIDOS	
É	QUE	O	ESPÍRITO	SANTO	NOS	VÊM!	(BIS)	

	
1. NINGUÉM	PARA	ESSE	VENTO	PASSANDO	
NINGUÉM	VÊ,	E	ELE	SOPRA	ONDE	QUER	
FORÇA	IGUAL	TÊM	O	ESPÍRITO	QUANDO	
FAZ	A	IGREJA	DE	CRISTO	CRESCER!	

	
2. SUA	IMAGEM	SÃO	LÍNGUAS	ARDENTES	
POIS	AMOR	É	COMUNICAÇÃO	
E	É	PRECISO	QUE	TODAS	AS	GENTES	
SAIBAM	QUANTO	FELIZES	SERÃO	

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

	
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.	

	
D.:	Com	 a	 Solenidade	 de	 hoje,	 Pentecostes,	 o	 Senhor	 coroa	 o	Mistério	
Pascal,	dando	aos	seus	Apóstolos,	e	a	nós,	sua	Igreja,	o	Dom	do	Espírito	
Santo,	que	nos	ensina,	santifica	e	dá	força	para	sermos	capazes	de	viver	
a	Páscoa	em	nossa	vida	pessoal,	e	de	anunciar	o	Ressuscitado	ao	mundo.	
Reconheçamos	os	nossos	pecados	para	celebrarmos	os	santos	mistérios.	

	
(Breve	momento	de	silêncio)	

	
D.:	 Senhor,	 que,	 subindo	 ao	 céu,	 nos	 presenteastes	 com	 o	 dom	 do	
Espírito,	tende	piedade	de	nós.	
T.:	Senhor,	tende	piedade	de	nós.	

	
D.:	Cristo,	que	dais	vida	a	todas	as	coisas	com	o	poder	da	Vossa	palavra,	
tende	piedade	de	nós.	
T.:	Cristo,	tende	piedade	de	nós.	

	
D.:	Senhor,	Rei	do	universo	e	Senhor	dos	séculos,	tende	piedade	de	nós.	
T.:	Senhor,	tende	piedade	de	nós.	

																																								 																					
1	https://www.youtube.com/watch?v=0FwVj_5oPAM	
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D.:	Deus	todo-poderoso	tenha	compaixão	de	nós,	perdoe	os	nossos	pecados	
e	nos	conduza	à	vida	eterna.	
T.:	Amém.	

	
T.:	 Glória	 a	 Deus	 nas	 alturas,	 e	 paz	 na	 terra	 aos	 homens	 por	 Ele	
amados.	Senhor	Deus,	 rei	dos	céus,	Deus	Pai	 todo-poderoso:	nós	vos	
louvamos,	 nós	 vos	 bendizemos,	 nós	 vos	 adoramos,	 nós	 vos	
glorificamos,	 nós	 vos	 damos	 graças	 por	 vossa	 imensa	 glória.	 Senhor	
Jesus	Cristo,	Filho	Unigênito,	Senhor	Deus,	Cordeiro	de	Deus,	Filho	de	
Deus	Pai.	Vós	que	tirais	o	pecado	do	mundo,	tende	piedade	de	nós.	Vós	
que	tirais	o	pecado	do	mundo,	acolhei	a	nossa	súplica.	Vós	que	estais	à	
direita	 do	 Pai,	 tende	 piedade	 de	 nós.	 Só	 Vós	 sois	 o	 Santo,	 só	 Vós,	 o	
Senhor,	 só	 Vós,	 o	 Altíssimo,	 Jesus	 Cristo,	 com	 o	 Espírito	 Santo,	 na	
glória	de	Deus	Pai.	Amém.	

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.	

	
A	VOSSA	PALAVRA	É	A	LUZ	DOS	NOSSOS	PASSOS	

Primeira	Leitura:	 (At	2,1-11)	
L.:	Leitura	dos	Atos	dos	Apóstolos.	
Quando	 chegou	 o	 dia	 de	 Pentecostes,	 os	 discípulos	 estavam	 todos	
reunidos	no	mesmo	lugar.	De	repente,	veio	do	céu	um	barulho	como	se	
fosse	uma	forte	ventania,	que	encheu	a	casa	onde	eles	se	encontravam.	
Então	apareceram	línguas	como	de	fogo	que	se	repartiram	e	pousaram	
sobre	 cada	 um	 deles.	 Todos	 ficaram	 cheios	 do	 Espírito	 Santo	 e	
começaram	a	falar	em	outras	línguas,	conforme	o	Espírito	os	inspirava.	
Moravam	em	Jerusalém	judeus	devotos,	de	todas	as	nações	do	mundo.	
Quando	 ouviram	 o	 barulho,	 juntou-se	 a	 multidão,	 e	 todos	 ficaram	
confusos,	pois	cada	um	ouvia	os	discípulos	falar	em	sua	própria	língua.	
Cheios	 de	 espanto	 e	 de	 admiração,	 diziam:	 "Esses	 homens	 que	 estão	
falando	não	são	todos	galileus?	Como	é	que	nós	os	escutamos	na	nossa	
própria	língua?	Nós	que	somos	partos,	medos	e	elamitas,	habitantes	da	
Mesopotâmia,	da	Judeia	e	da	Capadócia,	do	Ponto	e	da	Ásia,	da	Frígia	e	
da	 Panfília,	 do	 Egito	 e	 da	 parte	 da	 Líbia,	 próxima	 de	 Cirene,	 também	
romanos	 que	 aqui	 residem;	 judeus	 e	 prosélitos,	 cretenses	 e	 árabes,	
todos	 nós	 os	 escutamos	 anunciarem	 as	 maravilhas	 de	 Deus	 na	 nossa	
própria	língua!"	Palavra	do	Senhor.	
T.:	Graças	a	Deus.	
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Salmo:2	 (Sl	103(104),	(R.	cf.	30)	
	

R.:	Enviai	o	vosso	Espírito,	Senhor,	
e	da	terra	toda	a	face	renovai.	
	
L.:	Bendize,	ó	minha	alma,	ao	Senhor!*		
Ó	meus	Deus	e	meu	Senhor,	como	sois	grande.	
Quão	numerosas,	ó	Senhor,	são	vossas	obras*		
Encheu-se	a	terra	com	as	vossas	criaturas!	R.	
	
L.:	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!	R.	

	
L.:	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.	R.	

	
Segunda	Leitura:	 (1Cor	12,3b-7.12-13)	

	
L.:	Leitura	da	Carta	de	São	Paulo	aos	Efésios.	
Irmãos:	Ninguém	pode	dizer:	Jesus	é	o	Senhor	a	não	ser	no	Espírito	Santo.	
Há	 diversidade	 de	 dons,	mas	 um	mesmo	 é	 o	 Espírito.	 Há	 diversidade	 de	
ministérios,	mas	um	mesmo	é	o	Senhor.	Há	diferentes	atividades,	mas	um	
mesmo	Deus	que	realiza	todas	as	coisas	em	todos.	
A	 cada	 um	 é	 dada	 a	 manifestação	 do	 Espírito	 em	 vista	 do	 bem	 comum.	
Como	 o	 corpo	 é	 um,	 embora	 tenha	 muitos	 membros,	 e	 como	 todos	 os	
membros	 do	 corpo,	 embora	 sejam	 muitos,	 formam	 um	 só	 corpo,	 assim	
também	acontece	com	Cristo.	
De	 fato,	 todos	 nós,	 judeus	 ou	 gregos,	 escravos	 ou	 livres,	 fomos	 batizados	
num	único	Espírito,	para	formarmos	um	único	corpo,	e	todos	nós	bebemos	
de	um	único	Espírito.	Palavra	do	Senhor.	
T.:	Graças	a	Deus.	

	
Aclamação	ao	Evangelho:3	 (Mt	28,19a.20b)	

	

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!	

	
	

2	https://www.youtube.com/watch?v=swxw7YWJqEI		
3	https://www.youtube.com/watch?v=HXOYQN_BLJU	
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							EVANGELHO:																																																																															(Jo	14,15-16.23b-26)	
	

L.:	Proclamação	do	Evangelho	de	Jesus	Cristo	segundo	João.	
Naquele	tempo,	disse	Jesus	a	seus	discípulos:	"Se	me	amais,	guardareis	
os	 meus	 mandamentos,	 e	 eu	 rogarei	 ao	 Pai,	 e	 ele	 vos	 dará	 um	 outro	
Defensor,	para	que	permaneça	sempre	convosco.	
Se	 alguém	me	ama,	 guardará	a	minha	palavra,	 e	 o	meu	Pai	 o	 amará,	 e	
nós	viremos	e	faremos	nele	a	nossa	morada.	
Quem	não	me	ama,	não	guarda	a	minha	palavra.	E	a	palavra	que	escutais	
não	é	minha,	mas	do	Pai	que	me	enviou.	
Isso	 é	 o	 que	 vos	 disse	 enquanto	 estava	 convosco,	 mas	 o	 Defensor,	 o	
Espírito	Santo,	que	o	Pai	enviará	em	meu	nome,	ele	vos	ensinará	tudo	e	
vos	recordará	tudo	o	que	eu	vos	tenho	dito".	Palavra	da	Salvação.	
T.:	Glória	a	vós,	Senhor.	

(Pequeno	momento	de	 silêncio,	meditação	ou	partilha	da	Palavra)	

Profissão	de	fé:	
D.:	Professemos	a	nossa	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	

D.:	 Para	 que	 a	 Igreja	 se	 deixe	 iluminar	 por	 Aquele	 que	 nos	 guiou	 na	
missão,	 para	 vivermos	 com	 alegria	 o	 testemunho	 do	 Evangelho:	
roguemos.	
T.:	Senhor	Jesus,	enviai	do	céu	um	raio	da	vossa	luz.	

L.:	 Para	 que	 nenhum	 dos	 filhos	 de	 Deus	 seja	 privado	 da	 vossa	 graça:	
roguemos.	
T.:	Senhor	Jesus,	enviai-nos	o	Espírito,	Pai	dos	pobres	e	doador	dos	
dons.	

L.:	Em	nossa	fadiga	de	testemunhar	o	Evangelho,	sejais	para	todos	nós	guia	
que	doa	coragem	e	nos	educa	para	a	humildade:	roguemos.	
T.:	 Senhor	 Jesus,	 enviai-nos	 o	 Espírito,	 luz	 dos	 corações	 e	
consolador	perfeito	

L.:	Ajudai-nos	a	realizar	o	sonho	de	um	mundo	mais	unido	e	fraterno,	capaz	
de	realizar	o	vosso	projeto	de	amor:	roguemos.	
T.:	Senhor	Jesus,	enviai-nos	o	Espírito,	dulcíssimo	alívio	e	repouso	
na	fadiga.	
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L.:	Sejais	sustento	e	guia	para	nós	que	agora	celebramos	a	vossa	vitória	
sobre	o	pecado	e	a	morte:	roguemos.	
T.:	 Senhor	 Jesus,	 enviai-nos	 o	 Espírito,	 refrigério	 no	 calor	 e	
conforto	no	pranto	
	

(Preces	espontâneas...)	
	

D.:	Deixando-nos	iluminar	pelo	Espírito	de	Deus,	concluamos	as	nossas	
preces,	dizendo.	
T.:	Pai	nosso...	

	

INVOQUEMOS	A	BÊNÇÃO	DO	NOSSO	DEUS	

D.:	Deus,	o	Pai	das	luzes,	que	hoje	iluminou	os	corações	dos	discı́pulos,	
derramando	 sobre	 eles	 o	 Espı́rito	 Santo,	 vos	 conceda	 a	 alegria	 de	 sua	
bênção	e	a	plenitude	dos	dons	do	mesmo	Espírito.	
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	antífona	de	Nossa	Senhora	para	o	Tempo	Pascal.	
Todos	rezam	juntos:	

	
Rainha	dos	céus,	alegrai-vos,	aleluia!	

Pois	o	Senhor	que	merecestes	trazer	em	vosso	seio,	aleluia!	
Ressuscitou	como	disse,	aleluia!	
Rogai	por	nós	a	Deus,	aleluia!	

	

Canto	Final:	4	
	

1. POR	ENTRE	ACLAMAÇÕES	
O	SENHOR	RESSUSCITOU	
O	SENHOR	RESSURGIU	
AO	TOQUE	DA	TROMBETA.	(BIS)	

	
ADOREMOS	A	DEUS,	LOUVORES	
POR	ENTRE	ACLAMAÇÕES,	ELE	VIRÁ!	(BIS)	

	
	

4	https://www.youtube.com/watch?v=u5T4p0WacMo	
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2. POR	ENTRE	ACLAMAÇÕES	
O	SENHOR	SE	ELEVOU,	
O	SENHOR	SUBIU	
AO	TOQUE	DA	TROMBETA.	(BIS)	

	
3. POR	ENTRE	ACLAMAÇÕES	
O	ESPÍRITO	SE	DERRAMOU	
O	SENHOR	RENOVA	
A	FACE	DA	TERRA.	(BIS)	

	
4. POR	ENTRE	ACLAMAÇÕES	
O	SENHOR	RETORNARÁ	
O	SENHOR	VIRÁ	
AO	TOQUE	DA	TROMBETA.	

	
5. COM	OS	ANJOS,	COM	OS	SANTOS,	
COM	A	VIRGEM	MÃE	DE	DEUS	
RENDEREMOS	LOUVORES	
ÀQUELE	QUE	VENCEU.	
	


