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†SANTUÁRIO BASÍLICA DO DIVINO PAI ETERNO† 

†TRINDADE – GO. CORAÇÃO DO BRASIL † 

 

TRINDADE, 22 DE MAIO DE 2021 

VIGILIA DE PENTECOSTES  

COR LITÚRGICA: Vermelha 

17H30 

 

VEM ESPIRITO DE AMOR! 

 

Para a sacristia 

Orações do dia: 317  

Prefácio: 319 

Oração Eucarística: 469 

 

(Neste dia não teremos o momento de acolhida, apenas o que segue)  

Animador: Caríssimos irmãos e irmãs boa tarde! Sejam Bem vindos 

no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Acolhemos também 

você que a partir de agora, se une em oração conosco pela TV Pai 

Eterno, Rede Vida e Rádio Difusora Pai Eterno sejam todos 

acolhidos pelo amor misericordioso do Pai.   

Animador: Estamos reunidos celebrando hoje a Vigília de 

Pentecostes. É o Espirito Santo que vem em nosso auxilio e é Nele 

que sabemos o que pedir. Apresentemos as nossas intenções, preces 

e agradecimentos: 

(Ler as intenções) 
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Canto: A nós descei Divina luz 

A nós descei, Divina Luz. A nós descei, Divina Luz. Em nossas almas 

acendei o amor, o amor de Jesus! Em nossas almas acendei o amor, o 

amor de Jesus! 

 

Animador: Os discípulos permaneciam reunidos em oração e Maria 

a Mãe de Jesus estava com eles. Hoje também queremos 

permanecer unidos em oração com Maria e queremos esperar com 

alegria o Espirito Santo de Deus. Ele renova todas as coisas e nos dá 

força para testemunharmos nossa fé e nossa esperança. Iniciemos 

com alegria a vigília de Pentecostes cantando:   

 

Cântico inicial: Vem, Santo Espírito. 

(Cantar tudo, mesmo que tenha terminada a procissão de entrada)  

 

Coro: Vem, Santo Espírito! Vem, Santo Espírito! (bis) 

Solo: Vem, Santo Espírito, / ilumina o coração / com tua luz 

gloriosa! / Vem, Santo Espírito!  

Solo: És intercessor, / dom de Deus Altíssimo, / o fogo, a luz, o 

amor, / Vem, Santo Espírito!  

Solo: Vem, generoso Espírito, / vem a nós, Mãe dos pobres! / Vem, 

luz dos corações! / Vem, Santo Espírito!  

Solo: Tu, o perfeito auxiliador, suave consolação, / em nossa alma 

faze habitar a paz! / No sofrimento Tu és repouso, / na provação és 

força, / na tristeza és consolação. / Vem, Santo Espírito!  
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Solo: Luz benfazeja / a nós que somos fiéis a Ti, / penetra o coração! 

/ Vem, Santo Espírito!  

Solo: Nosso inimigo repeli, / dá-nos logo a tua paz, / vem e enche os 

corações! / Vem, Santo Espírito!  

Solo: Tendo um guia como Tu, / evitaremos todo mal. / És 

intercessor, dom de Deus, / a fonte viva, fogo, / amor, alegria da 

alma, e reconforta-nos sempre. / Vem, Santo Espírito!  

Solo: Sem tua presença / nada há no homem, / nada que seja puro. 

/ Vem, Santo Espírito!  

Solo: Nós te glorificamos / e te louvamos, / nos deste a nobreza do 

pensar, do querer. / Por Ti nós fomos vivificados. / Vem, Santo 

Espírito! 

 

RITOS INICIAIS 

 

SINAL DA CRUZ 

PRES.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  

T.: Amém. 

SAUDAÇÃO 

PRES.: 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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ATO PENITENCIAL 

 

PRES.: O Senhor disse: “Quem dentre vós estiver sem pecado, atire 

a primeira pedra”. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-

nos mutuamente do fundo do coração. 

(Momento de silêncio) 

Cântico do ato penitencial: 

1. Senhor, que subindo ao céu nos presenteastes com o dom do 

Espírito, tende piedade de nós. 

R.: Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison. 

2. Cristo, que dais vida a todas as coisas com o poder da vossa 

palavra, tende piedade de nós. 

R.: Christe, Christe, Christe, eleison. 

3. Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos, tende piedade de 

nós. 

R.: Kyrie, Kyrie, Kyrie, eleison. 

 

PRES.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os 

nossos pecados e nos conduza à vida eterna. 

T.: Amém. 
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ORAÇÃO  

PRES.: Oremos. 

(Momento de silêncio) 

Concedei-nos, ó Deus onipotente, que brilhe sobre nós o esplendor 

da vossa claridade, e o fulgor da vossa luz confirme, com o dom do 

Espírito Santo, aqueles que renasceram pela graça. Por nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.   

T.: Amém. 

LITURGIA DA PALAVRA 

 

PRES.: Introduzidos na Vigília de Pentecostes, irmãs e irmãos 

caríssimos, a exemplo dos Apóstolos e discípulos que, com Maria, 

a Mãe de Jesus, perseveravam em oração, aguardando o Espírito 

prometido pelo Senhor, ouçamos, de ânimo sereno, a Palavra de 

Deus. Meditemos sobre as grandes coisas que Deus realizou em 

favor de seu povo e rezemos, para que o Espírito Santo, enviado 

pelo Pai como primícias aos que creem, leve à plenitude a sua obra 

neste mundo.   

 

PRIMEIRA LEITURA: Gn 11,1-9 

Leitor: Leitura do livro do Gênesis:  
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Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas 

palavras. E aconteceu que, partindo do oriente, os homens acharam 

uma planície na terra de Senaar, e aí se estabeleceram. E disseram 

uns aos outros: “Vamos, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo”. 

Usaram tijolos em vez de pedra, e betume em lugar de argamassa. 

E disseram: “Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo 

cimo atinja o céu. Assim, ficaremos famosos, e não seremos 

dispersos por toda a face da terra”. Então o Senhor desceu para ver 

a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor 

disse: “Eis que eles são um só povo e falam uma só língua. E isso é 

apenas o começo de seus empreendimentos. Agora, nada os 

impedirá de fazer o que propuseram. Desçamos e confundamos a 

sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros”. E o 

Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e 

eles cessaram de construir a cidade. Por isso, foi chamada de Babel, 

porque foi aí que o Senhor confundiu a linguagem de todo o 

mundo, e daí dispersou os homens por toda a terra.   

Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL: Sl 32 

— Feliz o povo que Deus escolheu por sua herança.  

— Feliz o povo que Deus escolheu por sua herança.  
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— O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos 

se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os 

pensamentos que ele traz no coração, de geração em geração, vão 

perdurar. 

— Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por 

sua herança! Dos altos céus o Senhor olha e observa; ele se inclina 

para olhar todos os homens. 

— Ele contempla do lugar onde reside e vê a todos os que habitam 

sobre a terra. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus 

atos se interessa. 

 

ORAÇÃO  

PRES.: Oremos. 

(Momento de silêncio) 

Ó Deus todo-poderoso, que a vossa Igreja seja sempre aquele povo 

santo, reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que 

manifesta ao mundo o mistério da vossa santidade e unidade, 

levando as pessoas à perfeição do vosso amor. Por Cristo, nosso 

Senhor.  

T.: Amém. 
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SEGUNDA LEITURA: Ex 19,3-8a.16-20b 

Leitor: Leitura do livro do Êxodo:  

Naqueles dias, Moisés subiu ao encontro de Deus. O Senhor 

chamou-o do alto da montanha, e disse: “Assim deverás falar à casa 

de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, 

e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, 

se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para 

mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda 

a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação 

santa. São estas as palavras que deverás dizer aos filhos de Israel”. 

Moisés voltou e, convocando os anciãos do povo, expôs tudo o que 

o Senhor lhe tinha mandado. E o povo todo respondeu a uma só 

voz: “Faremos tudo o que o Senhor disse”. Quando chegou o 

terceiro dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma 

nuvem espessa cobriu a montanha, e um fortíssimo som de 

trombetas se fez ouvir. No acampamento o povo se pôs a tremer. 

Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus, e eles 

pararam ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o 

Senhor descera sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como 

de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da 

trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e o Senhor 

lhe respondia através do trovão. O Senhor desceu sobre o monte 

Sinai e chamou Moises ao cume do monte.    

Palavra do Senhor. 
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T.: Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL: Dn 3 

— A vós louvor, honra e glória eternamente! 

— A vós louvor, honra e glória eternamente! 

— Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. 

— Sede bendito, nome santo e glorioso. 

— No templo santo onde refulge a vossa glória. 

— E em vosso trono de poder vitorioso. 

— Sede bendito, que sondais as profundezas 

— E superior aos querubins vos assentais. 

— Sede bendito no celeste firmamento. 

 

ORAÇÃO  

PRES.: Oremos.  

(Momento de silêncio) 

Ó Deus, entre clarões de fogo, destes na montanha do Sinai a antiga 

lei a Moisés e hoje manifestastes a nova aliança no fogo do Espírito 

Santo. Concedei que ardamos sempre pelo mesmo Espírito que, de 

modo admirável, infundistes nos vossos Apóstolos, e o novo Israel, 

congregado de todos os povos, acolha com alegria o mandamento 

supremo do vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor.  
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T.: Amém. 

 

TERCEIRA LEITURA: Ez 37, 1-14 

Leitor: Leitura da profecia de Ezequiel:  

Naqueles dias, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito 

ele me levou para fora e me deixou no meio de uma planície cheia 

de ossos e me fez andar no meio deles em todas as direções. Havia 

muitíssimos ossos na planície e estavam ressequidos. Ele me 

perguntou: “Filho do homem, será que estes ossos podem voltar à 

vida?” E eu respondi: “Senhor Deus, só tu o sabes”. E ele me disse: 

“Profetiza sobre estes ossos e dize: ‘Ossos ressequidos, escutai a 

palavra do Senhor!’ Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: ‘Eu 

mesmo vou fazer entrar um espírito em vós e voltareis à vida. Porei 

nervos em vós, farei crescer carne e estenderei a pele por cima. Porei 

em vós um espírito, para que possais voltar à vida. Assim sabereis 

que eu sou o Senhor’”. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto 

eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor, e logo um estrondo, 

quando os ossos se aproximaram uns dos outros. Olhei e vi nervos 

e carne crescendo sobre os ossos e, por cima, a pele que se estendia. 

Mas não tinham nenhum sopro de vida. Ele me disse: “Profetiza 

para o espírito, profetiza, filho do homem! Dirás ao espírito: ‘Assim 

diz o Senhor Deus: Vem dos quatros ventos, ó espírito, vem soprar 

sobre estes mortos, para eles possam voltar à vida’”. Profetizei como 

me foi ordenado, e o espírito entrou neles. Eles voltaram à vida e 
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puseram-se de pé: era uma imensa multidão! Então ele me disse: 

“Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. É isto que 

eles dizem: ‘Nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, 

estamos perdidos!’ Por isso, profetiza e dize-lhes: ‘Assim fala o 

Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e 

conduzir-vos para a terra de Israel; e quando eu abrir as vossas 

sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei 

em vós o meu espírito, para que vivais e vos colocarei em vossa terra. 

Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço’ – oráculo do Senhor 

– ”.      

Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL: Sl 106 

— Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, porque eterna é a sua 

misericórdia! 

— Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, porque eterna é a sua 

misericórdia! 

— Que o digam os libertos do Senhor, / que da mão dos opressores 

os salvou / e de todas as nações os reuniu, / do Oriente, Ocidente, 

Norte e Sul. 

— Uns vagavam, no deserto, extraviados, / sem acharem o caminho 

da cidade. / Sofriam fome e também sofriam sede, / e sua vida ia aos 

poucos definhando. 
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— Mas gritaram ao Senhor na aflição, / e ele os libertou daquela 

angústia. / Pelo caminho bem seguro os conduziu / para chegarem 

à cidade onde morar. 

— Agradeçam ao Senhor por seu amor / e por suas maravilhas entre 

os homens! / Deu de beber aos que sofriam tanta sede / e os 

famintos saciou com muitos bens! 

 

ORAÇÃO  

PRES.: Oremos.  

(Momento de silêncio) 

Ó Deus, que fizestes renascer pela palavra da vida, infundi em nós 

o Vosso Espírito Santo, para que, caminhando na unidade da fé, 

mereçamos chegar, revestidos de glória, à ressurreição definitiva. 

Por Cristo, nosso Senhor.  

T.: Amém. 

 

QUARTA LEITURA: Jl 3,1-5 

 

Leitor: Leitura da profecia de Joel:  

Assim diz o Senhor: “Derramarei o meu espírito sobre todo ser 

humano, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos terão 

sonhos e vossos jovens terão visões; também sobre meus servos e 

servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Colocarei sinais no 
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céu e na terra, sangue, fogo e rolos de fumaça; o sol se transformará 

em trevas e a lua, em sangue, antes de chegar o dia do Senhor, dia 

grandioso e terrível. Então, todo aquele que invocar o nome do 

Senhor, será salvo, pois, no monte Sião e em Jerusalém, haverá 

salvação, como disse o Senhor, entre os sobreviventes que o Senhor 

chamar”. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL: Sl 103 

— Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. 

— Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai.  

— Bendize, ó minha alma, ao Senhor! / Ó meu Deus e meu Senhor, 

como sois grande! / De majestade e esplendor vos revestis/ e de luz 

vos envolveis como num manto.  

— Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, / e que sabedoria em 

todas elas!/ Encheu-se a terra com as vossas criaturas!/ Bendize, ó 

minha alma, ao Senhor!  

— Todos eles, ó Senhor, de vós esperam/ que a seu tempo vós lhes 

dei o alimento;/ vós lhes dais o que comer e eles recolhem, / vós 

abris a vossa mão e eles se fartam. 

— 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. 
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ORAÇÃO  

PRES.: Oremos.  

(Momento de silêncio) 

Senhor, realizai em nós a vossa promessa, para que a vinda do 

Espírito Santo nos transforme em testemunhas do Evangelho de 

nosso Senhor Jesus Cristo diante do mundo. Por Cristo, nosso 

Senhor.  

T.: Amém. 

 

HINO DE LOUVOR  

Cântico: Glória a Deus nas alturas.  

Glória, gloria a Deus nas alturas. Oh glória, e a nós a sua paz. (bis) 

1 – Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente. Vos louvamos, 

bendizemos, adoramos, nós vos glorificamos, e em nós vos damos 

graças por vossa glória. 

2 – Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de 

Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Vós, que estais 

à direita do Pai, tende piedade. Vós, que tirais o pecado do mundo, 

tende piedade. Acolhei a nossa suplica. 

3 – Só vós sois o Santo, Senhor, o Altíssimo, só vós.  Jesus Cristo, 

com o Espírito e o Pai, em sua glória. 
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ORAÇÃO  

PRES.: Oremos.  

(Momento de silêncio) 

Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que o mistério pascal se 

completasse durante cinquenta dias, até a vinda do Espírito Santo. 

Fazei que todas as nações dispersas pela terra, na diversidade de suas 

línguas, se unam no louvor do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  

T.: Amém. 

 

QUINTA LEITURA: Rm 8,22-27 

 

Leitor: Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos:  

Irmãos: sabemos que toda a criação, até ao tempo presente, está 

gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós 

também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos 

interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação 

para o nosso corpo. Pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o 

objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo; como pode 

alguém esperar o que já vê? Mas, se esperamos o que não vemos, é 

porque o estamos aguardando mediante a perseverança. Também o 
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Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Pois nós não sabemos 

o que pedir, nem como pedir; é o próprio Espírito que intercede 

em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o 

íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Pois é 

sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos.  

Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO  

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. 

Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos 

fiéis; e acendei neles o amor como um fogo abrasador! 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. 

 

EVANGELHO: Jo 7,37-39 

O Senhor esteja convosco! 

T.: Ele está no meio de nós! 

 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 

T.: Glória a Vós, Senhor! 

No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus, em pé, proclamou 

em voz alta: “Se alguém tem sede, venha a mim, e beba. Aquele que 
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crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do 

seu interior”. Jesus falava do Espírito, que deviam receber os que 

tivessem fé nele; pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque 

Jesus ainda não tinha sido glorificado.  

Palavra da Salvação. 

T.: Glória a Vós, Senhor! 

HOMILIA 

 

Canto – Sopra em nós  

Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por 

Ti. 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. 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!  

 

PROFISSÃO DE FÉ 

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 
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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.  

PRECES DOS FIÉIS  

 

PRES.: Queridos irmãos e irmãs, fomos batizados naquele Espírito 

que reza em nós com gemidos indescritíveis e que nos torna capazes 

de dizer a Deus: Abbá, Pai! Com afeto filial, peçamos ao Pai que 

renove em todos nós a presença atuante do seu Espírito de amor e 

de unidade, dizendo juntos:  

T.: Pai, por vosso Filho Jesus, dai-nos o Espírito Santo! 

1. PELA IGREJA, Povo de Deus: que junto com seus pastores, o 

Papa, os bispos, os padres e diáconos, cresça sempre mais na 

fidelidade ao acolhimento e ao anúncio do Evangelho de Jesus, 

peçamos ao Senhor! 

2. POR TODAS as pessoas religiosas do mundo: que o Espírito 

Santo possa uni-las na defesa da sacralidade da vida humana, no 

compromisso com a dignidade de cada pessoa e na construção da 

justiça e da paz, peçamos ao Senhor! 
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3. POR TODOS os cristãos: que o Espírito Santo nos conduza a 

todos em direção à unidade, ao redor do nome de Jesus e de seu 

projeto de Reino de Deus, peçamos ao Senhor! 

4. POR TODOS nós aqui reunidos: que o Espírito Santo nos 

mantenha unidos e em atitude de serviço, para que os dons dele 

recebidos nos façam missionários ardorosos e perseverantes, 

peçamos ao Senhor! 

5. POR TODOS nós neste tempo de pandemia. Que o Espirito 

Santo, amparo em todos os perigos, dirigi o Vosso olhar de modo 

propício para nós que, com fé, Vos suplicamos, na tribulação, 

concedei descanso eterno aos defuntos, alívio aos que choram, 

saúde aos doentes, paz aos que morrem, força aos que trabalham na 

saúde, espírito de sabedoria aos governantes, e espírito de 

aproximação a todos com amor para glorificarmos juntos o Vosso 

santo nome. Peçamos ao Senhor! 

PRES.: Conservai em nós, ó Pai, vosso Espírito de amor, para que 

sejam renovadas nossa terra, nossas famílias e nossas Comunidades. 

Por Cristo, nosso Senhor.  

T.: Amém. 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
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PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 

Animador: O Pai Eterno nos dá o Espirito Santo, o paraclito – 

advogado que renova sempre em nós a doação de Jesus por amor a 

cada um de nós. No mesmo espirito somos chamados a nos 

doarmos por amor e por isso nesse momento queremos ofertar a 

nossa vida neste altar. Façamos nossa oferta com amor e gratidão. 

Você (que está aqui presente) se desejar pode fazer a sua oferta 

material (os cofres estão ao longo de nossos corredores e também) 

se se tornando um devoto colaborador permanente da missão deste 

santuário pelo telefone (62) 35069800 e portal pai eterno.com Deus 

abençoe a sua generosidade!   

 

Cântico de preparação das oferendas: Dos meus dons que recebi     

1. As sementes que me destes e que não eram pra guardar, pus no 

chão da minha vida, quis fazer frutificar. 

Dos meus dons que recebi pelo Espírito do Amor, trago os frutos 

que colhi em Tua mesa quero por. 

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. 

 

ADMONIÇÃO 
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PRES.: Orai irmãos e irmãs, para que levando ao altar as alegrias e 

fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito 

por Deus Pai todo-poderoso. 

T.: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu 

nome, para nosso bem e de toda Santa Igreja. 

 

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 

PRES.: Infundi, ó Deus, a bênção do vosso Espírito nas oferendas 

aqui presentes para que se acenda em vossa Igreja aquela caridade 

que revela ao mundo o mistério da salvação. Por Cristo, nosso 

Senhor. 

T.: Amém. 

 

PREFÁCIO DE PENTECOSTES 

 

PRES.: O Senhor esteja convosco. 

T.: Ele está no meio de nós. 

PRES.: Corações ao alto. 

T.: O nosso coração está em Deus. 

PRES.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 

T.: É nosso dever e nossa salvação. 
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PRES.: NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso dever e 

salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, 

Deus eterno e todo-poderoso. Para levar à plenitude os mistérios 

pascais, derramastes, nesta noite, 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: 

 

Cântico: Santo  

Santo, Santo, Santo, Santo. Santo Deus do universo. (2x) O Céu e a 

Terra proclamam a Vossa glória. O Céu e a Terra proclamam a 

Vossa glória. Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana nas alturas! 

Bendito O que vem em nome do Senhor. Bendito O que vem em 

nome do Senhor. Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana nas 

alturas! 

 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA I 

PRES.: 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.  
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T.: Abençoai nossa oferenda, ó Senhor! (cantado) 

 

PRES.: 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, pelo bispo Washington Cruz e seu auxiliar Levi e 

por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos.  

T.:  Conservai a vossa Igreja sempre unida! (cantado) 

 

1C: LEMBRAI-VOS, ó Pai, dos vossos filhos e filhas N. N. 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.  

T.: Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos! (cantado) 

 

2C: 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 e todos os vossos Santos. Por seus méritos e preces concedei-

nos sem cessar a vossa proteção.  

T.: Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos! (cantado) 
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PRES.: RECEBEI, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos 

servos e de toda a vossa família; dai-nos sempre a vossa paz, livrai-

nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. 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.  

T.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor! (cantado) 

 

 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.  

 

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.  

  

Eis o mistério da fé!  
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T.: Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, 

anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa 

vinda (cantado) 

 

PRES.: 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, pão da vida eterna e cálice da salvação.  

T.:  Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! (cantado) 

 

PRES.: RECEBEI, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta 

de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedec. 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.  

T.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! (cantado) 

 

3C: LEMBRAI-VOS, ó Pai, dos vossos filhos e filhas N. N. 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. 

T.:  Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! (cantado) 

 

4C: E A TODOS NÓS PECADORES, que confiamos na vossa 

imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por 
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vossa bondade, o convívio dos Apóstolos e Mártires: João Batista e 

Estêvão, Matias e Barnabé e todos os vossos santos. Por Cristo, 

Senhor nosso.  

T.:   Concedei-nos o convívio dos eleitos! (cantado) 

 

POR ELE não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los 

entre nós.  

 

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. 

T.:  Amém. (cantado) 

 

RITO DA COMUNHÃO 

PRES.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria 

do Evangelho, ousamos dizer:  

Pai nosso...  

 

PRES.: 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. 

T.: Vosso é o reino, o poder a glória para sempre. 
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PRES.: 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 a vossa Igreja; dai-lhe segundo o vosso desejo, a 

paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 

T.: Amém! 

PRES: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 

T.: O amor de Cristo nos uniu! 

 

FRAÇÃO DO PÃO 

 

PRES.: (em silêncio) Que esta união do Corpo e do Sangue de Jesus, 

o Cristo e Senhor Nosso, que vamos receber nos sirva para a vida 

eterna.  

 

Cordeiro de Deus (cantado) 

 

PRES.: (em silêncio) Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que, 

cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela 

vossa morte destes vida ao mundo, livrai-me dos meus pecados e de 

todo o mal; pelo vosso Corpo e pelo vosso Sangue, dai-me cumprir 

sempre a vossa vontade e jamais separar-me de Vós. 
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PRES.: Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de quem nele 

encontra seu refúgio! Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 

mundo. 

T.: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas 

dizei uma palavra e serei salvo. 

 

Cântico de Comunhão: cantar a beleza da vida  

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! 
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ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

PRES.: Oremos. 

(Momento de silêncio) 

Aproveite-nos, ó Deus, a comunhão nesta Eucaristia, para que 

vivamos sempre inflamados por aquele Espírito que derramastes 

sobre os vossos Apóstolos. Por Cristo, nosso Senhor. 

T.: Amém. 

 

RITOS FINAIS 

 

†MOMENTO DAS BENÇÃOS † 

 

Animador: Supliquemos ao Pai Eterno sua Benção, sobre nossas 

diversas necessidades. 

 

†BENÇÃOS † 

 

Presidente: O Senhor esteja convosco! 

Todos: Ele está no meio de nós. 

Presidente: A nossa proteção está no nome do Senhor! 

Todos: Que fez o céu e a terra. 
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Presidente: Ouvi ó Pai Eterno a nossa oração! 

Todos: E cheque até vós, o nosso clamor. 

 

Ó Divino Pai Eterno, 

Que, por vosso amor e bondade, santificais todas as coisas, estendei 

vossa mão protetora sobre os vossos filhos e filhas. Abençoai † a 

Água, para que todos que dela tomarem ou por ela forem 

aspergidos, obtenham as graças de que precisam, a saúde do corpo 

e da alma e a salvação eterna. Abençoai os † Objetos de Devoção 

naquilo que significam, para que usando deles, para o vosso louvor 

e gloria, recebam a vossa proteção e a vossa benção. E aprendam a 

vos amar sobre todas as coisas. Abençoai as † Chaves das Casas e 

dos Veículos, protegendo de todos os perigos, iluminando com 

vosso Espírito: a convivência no lar e o trânsito diários. E após os 

trabalhos e viagens nesta vida, cheguem e sejam acolhidos por vós 

na eternidade feliz. Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém. 

 

†CONSAGRAÇÃO AO DIVINO PAI ETERNO† 

 

Animador: Renovemos a nossa consagração ao Pai Eterno. 

Presidente: Divino Pai Eterno 

T.: Aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos 

em vós Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa 

bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos 

mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos 

irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. 
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Vós nos atraís ao vosso Santuário e nos acolheis de braços abertos. 

Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso filho. Nosso Senhor, 

e nos dais sempre o vosso Perdão. 

 

Presidente: Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós: 

Presidente: Nossas Famílias,  

T.: para que vivam em paz e harmonia; 

Presidente: Nossas Casas,  

T.: para que sejam iluminadas pela vossa presença; 

Presidente: Nossas Alegrias,  

T.: para que sejam santificadas pelo vosso amor; 

Presidente: Nossas Preocupações,  

T.: para que sejam acolhidas em vossa bondade; 

Presidente: Nossas Doenças,  

T.: para que sejam remediadas com a vossa misericórdia; 

Presidente: Nossos Trabalhos,  

T.: para que sejam fecundos com a vossa benção. 

 

Presidente: Divino Pai Eterno 

T.: Recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança 

e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da Paz e da fidelidade à 

vossa Igreja. Pela intercessão de nossa Senhora, Mãe do vosso 

querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da Salvação 

Eterna. Amém. 

 

BÊNÇÃO FINAL 

PRES: O Senhor esteja convosco. 

T.: Ele está no meio de nós. 
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PRES: Deus, o Pai das luzes, que (hoje) 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. 

T.: Amém. 

PRES: Aquele fogo, descido de modo admirável sobre os discípulos, 

purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. 

T.: Amém. 

 

PRES: Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as 

línguas vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à 

realidade. 

T.: Amém. 

PRES: Pela intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria, 

abençoe-vos o Deus todo-amoroso: Pai , Filho e Espírito  

Santo. 

T.: Amém. 

 

DIÁC.: Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em Paz e o Senhor 

vos acompanhe, aleluia, aleluia!  

T.: Graças a Deus, aleluia, aleluia! 
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Cântico final: Shekinah 

Chega à glória de Deus! Eis a promessa que jamais falhou. Já 

resplandece na vida de quem em Deus esperou. Quero viver esse 

amor apaixonado, um adorador. Sei que é do trono da graça que 

vem o Consolador. 

Desce do céu sobre nós, Shekinah! Espírito Santo desce do céu 

sobre este lugar! Ó terra, tremei! A glória do Rei nos alcançou em 

nós habitou – Shekinah.  

Uma aliança real nada e ninguém a consegue romper. Fidelidade é 

igual respirar pra sobreviver. Aviva em mim esse amor para honrar 

teu chamado, Senhor. De santidade inflama meu ser fogo abrasador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


