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VIII Domingo da Páscoa
Ano A

Pentecostes
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Domingo de Pentecostes
(A força do Espírito...)

1.ª Leit. – Act 2, 1-11;
Salmo – Sal 103 (104), 1ab e 24ac.29bc-30.31.34 (R. 30);
2.ª Leit. – 1 Cor 12, 3b-7. 12-13;
Evangelho – Jo 20, 19-23.

O tema deste Domingo é, evidentemente, o Espírito Santo. Dom de Deus
a todos os crentes, o Espírito dá vida, renova, transforma, constrói comunida-
de e faz nascer o Homem Novo.

O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã, reunida à volta de Jesus
ressuscitado. Para João, esta comunidade passa a ser uma comunidade viva,
recriada, nova, a partir do dom do Espírito. É o Espírito que permite aos
crentes superar o medo e as limitações e dar testemunho no mundo desse
amor que Jesus viveu até às últimas consequências.

Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito é a lei nova que orienta a
caminhada dos crentes. É ele que cria a nova comunidade do Povo de Deus,
que faz com que os homens sejam capazes de ultrapassar as suas diferenças
e comunicar, que une numa mesma comunidade de amor, povos de todas as
raças e culturas.

Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a fonte de onde brota a
vida da comunidade cristã. É ele que concede os dons que enriquecem a
comunidade e que fomenta a unidade de todos os membros; por isso, esses
dons não podem ser usados para benefício pessoal, mas devem ser postos ao
serviço de todos.
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Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Ressuscitado,
o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
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.

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...



— 277 —

Oração Colecta
Pres. – Deus do universo,

que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja
dispersa entre todos os povos e nações,
derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo,
de modo que também hoje
se renovem nos corações dos fiéis
os prodígios realizados
nos primórdios da pregação do Evangelho.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do Livro dos Actos dos Apóstolos           (Actos 2, 1-11)

"Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar"

Quando chegou o dia de Pentecostes,
os Apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Subitamente, fez-se ouvir, vindo do Céu,
um rumor semelhante a forte rajada de vento,
que encheu toda a casa onde se encontravam.
Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo,
que se iam dividindo,
e poisou uma sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar outras línguas,
conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem.
Residiam em Jerusalém judeus piedosos,
procedentes de todas as nações que há debaixo do céu.
Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se
e ficou muito admirada,
pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua.
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Atónitos e maravilhados, diziam:
«Não são todos galileus os que estão a falar?
Então, como é que os ouve cada um de nós
falar na sua própria língua?
Partos, medos, elamitas,
habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia,
do Ponto e da Ásia, da Frigia e da Panfília,
do Egipto e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene,
colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos,
cretenses e árabes,
ouvimo-los proclamar nas nossas línguas
as maravilhas de Deus».

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
(104), 1ab e 24ac.29bc-30.31.34 (R. 30)

Refrão: Mandai, Senhor, o vosso Espírito
e renovai a terra.

Bendiz, ó minha alma, o Senhor.
Senhor, meu Deus, como sois grande!
Como são grandes, Senhor, as vossas obras!
A terra está cheia das vossas criaturas.
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Se lhes tirais o alento, morrem
e voltam ao pó donde vieram.
Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida
e renovais a face da terra.

Glória a deus para sempre!
Rejubile o Senhor nas suas obras.
Grato Lhe seja o meu canto
e eu terei alegria no Senhor

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
(1 Cor 12, 3b-7.12-13)

"Todos nós fomos baptizados num só Espírito,
para formarmos um só Corpo"

Ninguém pode dizer «Jesus é o Senhor»,
a não ser pela acção do Espírito Santo.
De facto, há diversidade de dons espirituais,
mas o Espírito é o mesmo.
Há diversidade de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo.
Há diversas operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos.
Em cada um se manifestam os dons do Espírito
para o bem comum.
Assim como o corpo é um só e tem muitos membros
e todos os membros, apesar de numerosos,
constituem um só corpo,
assim também sucede com Cristo.
Na verdade, todos nós
- judeus e gregos, escravos e homens livres –
fomos baptizados num só Espírito,
para constituirmos um só Corpo.
E a todos nos foi dado a beber um único Espírito.

Palavra do Senhor
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Sequência do Pentecostes

Vinde, ó Santo Espírito,
vinde, Amor ardente,
acendei na terra
vossa luz fulgente.

Vinde, Pai dos pobres:
na dor e aflições,
vinde encher de gozo
nossos corações.

Benfeitor supremo
em todo o momento,
habitando em nós
sois o nosso alento.

Descanso na luta
e paz encanto,
no calor sois brisa,
conforto no pranto.

Luz de santidade,
que no Céu ardeis,
abrasai as almas
dos vossos fiéis.

Sem a vossa força
e favor clemente,
nada há no homem
que seja inocente.

Lavai nossas manchas,
a aridez regai,
sarai os enfermos
e a todos salvai.

Abrandai durezas
para os caminhantes,
animai os tristes,
guiai os errantes.

Vossos sete dons
concedei à alma
do que em Vós confia:

Virtude na vida,
amparo na morte,
no Céu alegria.

Aclamação ao Evangelho

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Vinde, Espírito Santo,
enchei os corações dos vossos fiéis

e acendei neles o fogo do vosso amor.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
(Jo 20, 19-23)

"Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós:
Recebei o Espírito Santo"

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana,
estando fechadas as portas da casa
onde os discípulos se encontravam,
com medo dos judeus,
veio Jesus, colocou-Se no meio deles e disse-lhes:
«A paz esteja convosco».
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado.
Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor.
Jesus disse-lhes de novo:
«A paz esteja convosco.
Assim como o Pai Me enviou,
também Eu vos envio a vós».
Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes:
«Recebei o Espírito Santo:
àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados;
e àqueles a quem os retiverdes serão retidos».

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
“Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em

outras línguas, conforme o Espírito os inspirava”. Que Espírito é este,
que encheu hoje os Apóstolos e a inteira Igreja de Cristo?

Ele é o Espírito do Ressuscitado, soprado por Cristo Senhor: “Jesus disse:
‘Assim como o Pai me enviou (no Espírito Santo), também Eu vos envio a
vós (neste mesmo Espírito)!’ Depois soprou sobre eles e disse: ‘Recebei o
Espírito Santo!’”

Nele, tudo fora criado desde o princípio: “O Espírito do Senhor encheu o
universo; ele mantém unidas todas as coisas e conhece todas as lín-
guas” (Sb 1,7). Só no Santo Espírito podemos compreender que toda a cria-
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ção e toda a história são penetradas pela vida de Deus que nos vem por Jesus
Cristo; só no Espírito Santo podemos perceber a unidade e bondade radicais
da criação que nos cerca, mesmo com tantas trevas e contradições. É o Espí-
rito Santo, doce Consolador, que nos livra do desespero e da falta de sentido!

Nele tudo se mantém, tudo tem consistência, tudo é precioso: “Se lhes
tirais o alento, morrem e voltam ao pó donde vieram. Se mandais o vosso
Espírito, retomam a vida e renovais a face da terra.”. É pela sua acção
constante que tudo existe e persiste no ser. Sem ele, tudo voltaria ao nada e
nada teria consistência real. Nele, tudo tem valor, até a mais simples das
criaturas...

Sem ele, nada, absolutamente nada, podemos nós: “Sem a luz que acode,
nada o homem pode, nenhum bem há nele!” Por isso Jesus disse: “Sem
mim, nada podeis fazer (Jo 15,5)”, porque sem o seu Espírito Santo que nos
sustenta e age no mais íntimo de nós, tudo quanto fizéssemos não teria valor
para o Reino dos Céus. Jesus é a videira, nós, os ramos, o Espírito é a seiva
que, vinda do tronco, nos faz frutificar...

Ele é a nova Lei – não aquela inscrita sobre tábuas de pedra, mas inscrita
no nosso coração (cf. Ez 11,19; Jr 31,31-34), pois “o amor de Deus foi
derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado” (Rm
5,5). A lei de Moisés, em tábuas de pedra, foi dada no Sinai no meio de
relâmpagos, trovões, fogo, vento e terremotos (cf. Ex 19); agora, a Nova Lei,
o Santo Espírito, vem-nos em línguas de fogo e vento barulhento e impetuoso,
para marcar o início da Nova Aliança, do Amor derramado no íntimo de cada
um de nós!

Ele tudo perdoa e renova em Cristo, pois é Espírito para a remissão dos
pecados: “A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados!” É,
pois, no Espírito que a Santa Igreja anuncia a paz do Evangelho do perdão de
Deus para a humanidade em Cristo Jesus!

Ele, o Espírito Santo, une-nos no Corpo de Cristo, que é a Igreja, pois
“fomos baptizados num único Espírito para formarmos um só corpo...”
– Neste Corpo, ele enche-nos de dons, carismas e ministérios, pois “a cada
um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum”. É no Espírito
Santo que a Igreja é una, na diversidade de tantos dons e carismas; una nas
diferenças dos seus membros...

Ele faz a Igreja falar todas as línguas, fá-la abrir-se ao mundo, procurar o
mundo com “santa inquietude”, não para se render ao mundo ou imitá-lo ou
perder-se nele, mas para “anunciar as maravilhas de Deus” em Cristo
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Jesus, chamando o mundo à conversão e à vida nova em Cristo!
Enfim, Ele torna Jesus sempre presente no nosso coração e no coração da

Igreja e no testemunho incessante, sempre e em tudo, de que Jesus Cristo é o
Senhor, pois “ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito
Santo!” – para a glória de Deus Pai.

Por isso, no Espírito, rezemos"Vinde Espírito Santo, enchei os corações
dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai Senhor o
Vosso Espírito e tudo será criado".

R.:/ E renovareis a face da terra.

Oração Universal
Pres. – Irmãos caríssimos:

Neste dia santíssimo em que terminam as festas pascais,
oremos a Deus Pai todo-poderoso,
para que, pelo dom do Espírito Santo,
confirme a Igreja na unidade,
e cantemos com alegria:

«Mandai, Senhor, o Vosso Espírito, e renovai a terra!»

1. Pela Igreja, presente em toda a terra,
para que proclame as maravilhas do amor de Deus
em todas as línguas e culturas do universo,
oremos, irmãos.

2. Pelo Papa, sucessor de Pedro, e pelos bispos,
que formam com ele o Colégio episcopal,
para que o Espírito Santo lhes dê coragem e sabedoria,
oremos, irmãos.

3. Por todos aqueles que invocam a Deus como Pai
e receberam em seus corações o dom do Espírito Santo,
para que sejam testemunhas vivas do Evangelho,
oremos, irmãos.

4. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça,
que luta e sofre pela liberdade e pela paz,
para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança,
oremos, irmãos.
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5. Pelos fiéis que receberam dons do Espírito
e exercem ministérios na comunidade paroquial,
para que em tudo agradem ao Senhor,
oremos, irmãos.

Pres. – Deus eterno e omnipotente,
que enviais aos corações dos vossos fiéis
o Espírito Santo que fizestes descer sobre a Igreja
na manhã do Pentecostes,
tornai-nos testemunhas do Evangelho,
para proclamarmos, aqui e em toda a parte,
as maravilhas que realizastes pelos homens.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar vinho da salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.
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Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite 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 a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas

Pres. – Concedei-nos, Senhor nosso Deus,
que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho,
nos revele plenamente o mistério deste sacrifício
e nos faça conhecer toda a verdade.
Por Nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.

Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.

Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.

Pres. – Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente digno e justo que hoje,
festa do divino Espírito Santo,
Vos demos graças.
Ele pairava sobre as águas
e encheu o mundo de vida.
Ele gerou o vosso Filho,
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nascido da Virgem Maria.
Ele ressuscitou a Cristo na manhã da Páscoa.
Ele é a alma da vossa Igreja,
espalhada pelo mundo,
para que seja o vosso novo povo,
com um coração dócil e fiel.
Ele é o guia, o amparo, a protecção,
a defesa daqueles que se Lhe confiam,
e o deixam trabalhar
nos seus corações e nas suas vidas.
Ele é a força de renovação espiritual do mundo,
que aspira por mais paz,
mais justiça, mais amor.
É na expectativa deste novo dia
e deste novo mundo,
que unimos as nossas vozes às dos anjos e dos santos,
para proclamarmos as vossas maravilhas
e louvar-Vos sem cessar, cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...
Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo

e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.

Reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o dia santíssimo de Pentecostes,
em que o Espírito Santo se manifestou aos Apóstolos
em numerosas línguas de fogo,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:
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santificai, pelo Espírito Santo,
estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo ✠ e Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, depois da Ceia,

tomou o Cálice e, dando graças,

deu-o aos 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.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.
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Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.

Por este sacrifício de reconciliação,

dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;

confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,

ao longo da sua peregrinação na terra,

com o vosso servo o Papa Bento XVI,

o nosso Arcebispo Jorge,

os bispos do mundo inteiro,

os presbíteros, Diáconos e Catequistas,

e todo o povo por Vós redimido.

Atendei benignamente às preces desta família

que Vos dignastes reunir na vossa presença.

Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,

todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,

e de todos os que morreram na vossa amizade.

Acolhei-os com bondade no vosso reino,
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onde também nós esperamos ser recebidos,

para vivermos com eles eternamente na vossa glória,

por Jesus Cristo, nosso Senhor.

Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

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.
R.: Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. –Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal;
e dai ao nosso tempo a Vossa paz,
que é obra do Vosso Espírito.
Livrai-nos de todos os pecados,
que são obstáculo à unidade
e ao universalismo da Vossa Igreja.
Encorajai-nos diante das dificuldades que encontramos
enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
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Pres. – Senhor Jesus Cristo,
que destes a Vossa paz aos Apóstolos, reunidos em oração,

 e lhes enviastes o Vosso Espírito:
infundi em nós o mesmo Espírito
que nos aproxima uns dos outros
como é da Vossa vontade.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.

Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor nosso Deus,

que concedeis com abundância à vossa Igreja
os Vossos dons sagrados,
conservai nela a graça que lhe destes,
para que floresça sempre em nós
o dom do Espírito Santo,
e o alimento espiritual que recebemos
nos faça progredir no caminho da salvação.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final
Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Deus, fonte de toda a luz,
que hoje iluminou os os corações dos discípulos,
derramando sobre eles o seu Espírito santificador,
vos alegre com as suas bênçãos
e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo

R.: Amén.

Pres. – O fogo do Espírito Santo,
que apareceu admiravelmente sobre os discípulos,
purifique os vossos corações de todo o mal
e vos ilumine com o esplendor da sua luz.

R.: Amén.

Pres. – O Espírito Santo,
que congregou os povos diversos na confissão duma só fé,
vos faça perseverar na mesma fé
e vos confirme na esperança,
até que possais ver a Deus face a face.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e     ✠✠✠✠✠  Espírito Santo!

R.: Amén.

Tempestade! Fogo! Portas arrombadas!
Lá fora o mundo espera-nos…
Hoje as portas abrem-se,
os medos transformam-se em audácias, as línguas
proclamam as maravilhas de Deus!
E a quem vamos nós anunciar
estas maravilhas de Deus que nos fazem viver?

Pres. – Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe!  Aleluia!... Aleluia!...
R.: Graças a Deus!... Aleluia!... Aleluia!...


