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  PAZ A ESTA CASA 
(Lucas 10,5) 

 
 

 

Ano A   

50º Dia após a Páscoa.  
O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. 

(Rom 5, 5; 8, 11) 

 
A oração começa com as luzes e as velas apagadas. 

 
 

RITOS INICIAIS 
Todos: Cântico 

Acendem-se as velas e as luzes, no lugar preparado com uma cruz 
e flores e imagem de nossa Mãe Maria. Então todo mundo canta 

com voz jubilosa. 

 
Guia: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo! 

Todos: Amém. 
Guia: Este é o dia que o Senhor fez! Aleluia! 

Todos: Nele exultemos e cantemos de alegria. Aleluia! 

 
 

Ato penitencial 
Todo mundo se volta para o crucifixo e invoca misericórdia. 

Guia: Há duas semanas, na despedida de Jesus ele prometia o 
“Outro Paráclito” e hoje é o dia da chegada do Outro Paráclito: 
Espírito Santo. 

DOMINGO DE PENTECOSTES 
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Vamos juntos recebê-lO com louvores e agradecimento. Mas antes, 
vamos invocar a misericórdia do Pai, pelo Filho Redentor. 

Após uma pausa de silêncio: 
Guia: Senhor, que nos dás libertação dos pecados, tende piedade 
de nós: 

Todos: Senhor tende piedade de nós. 

Guia: Cristo, que nos guias para a verdade plena, tende piedade 
de nós: 

Todos: Cristo tende piedade de nós. 

Guia: Senhor, que nos atrais a vós, tende piedade de nós: 

Todos: Senhor tende piedade de nós. 

Guia: Deus Todo-Poderoso tem piedade de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos leve à vida eterna. 

Todos: Amém. 
 
Glória (cantado ou recitado) 

Todo mundo senta. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

Primeira leitura 
Dos Actos dos Apóstolos (Actos 2,1-11) 

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. Atónitos e maravilhados, 
diziam: «Não são todos galileus os que estão a falar? Então, como 
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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 Frígia 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. 

Todos:  Graças a Deus. 

Silêncio. Meditação (Partilha) 
 

Salmo Responsorial (Salmo 103 (104), 1ab e 24ac.29bc-
30.31.34 (R. 30)) 

Refrão: Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. 
Repete-se 
Ou: Mandai, Senhor o vosso Espírito, e renovai a terra. Repete-se.  
Ou: Aleluia. Repete-se. 

 

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. Refrão 

 
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. Refrão 

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

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

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
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Irmãos: 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. 
Todos: Graças a Deus. 

Silêncio. Meditação (Partilha) 
Aclamação ao Evangelho 
Refrão: Aleluia. Repete-se 
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e 
acendei neles o fogo do vosso amor. Refrão. Aleluia. 

 
Evangelho 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

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, apresentou-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-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes 
ser-lhes-ão retidos». Palavra da salvação. 

Todos:  Glória a vós Senhor. 
 

Meditação e partilha 
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Depois de um tempo de silêncio faz-se reflexão pessoal; ou todos podem compartilhar 
brevemente sua reflexão sobre as leituras; ou ler a meditação abaixo: 
 

Da Homilia para o Pentecostes (9 de junho de 2019), do Papa 

Francisco. 

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 perspetivas 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 
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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. 

Cântico: 
 
Símbolo apostólico 

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 na 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 
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Partilha da paz 

Guia: Cristo ressuscitou verdadeiramente! Aleluia, Aleluia 

Todos: Glória a Deus. Aleluia, Aleluia! 

 

Todos partilham a paz com um gesto de familiaridade, enquanto se canta os louvores. 
(Não se esqueçam do distanciamento, mesmo em família) 

 
Oração universal 

Guia: Cheios do Espírito Santo, oramos dizendo: 

R. Envia-nos o teu Espírito, Senhor. 

1. - Para que a Igreja seja dócil à novidade do Evangelho, nós te 

pedimos. R. 

2. - Para superar as divisões entre cristãos, nós te pedimos. R. 

3. - Para que as nossas famílias e comunidades brilhem através de 

carismas e ministérios, nós te pedimos. R. 

4. Para que a humanidade que emergir da pandemia viva de acordo com 

o novo estilo de amor fraterno e em conversão ecológica, nós te 

pedimos. R. 

5. - Para que os governantes sejam homens de visão, nós te pedimos. R. 

6. - Para que ninguém sinta a falta de pão, de um lar, de amor e de fé, 

nós te pedimos. R. 

7. - Para que haja paz em todas as famílias, nós te pedimos. R. 

8. - Para que testemunhemos com alegria o Cristo ressuscitado, nós te 

pedimos. R. 
Outras intercessões podem ser adicionadas. 

 

Guia: Jesus, lembre-te de nós diante de teu Pai no teu Espírito permita-nos 

rezar com a própria oração que nos ensinaste: 

Todos: Pai nosso que estais no céu ... 

 

Guia: Ó Pai, que no mistério de Pentecostes santificas a tua Igreja presente 

em cada povo e nação, espalha os dons do Espírito Santo até os confins da 

terra, e continua hoje, na comunidade dos crentes, as maravilhas que 

operaste no início da pregação do Evangelho. 



31 de maio de 2020 

Paróquias de Nossa Senhora de Guadalupe e das Neves 

8 

Todos: Amém. 

Cântico: ... 
 

Saudação de Páscoa à Virgem Maria 

Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, 
Porque Aquele que trouxeste em vosso ventre. Aleluia. 
Ressuscitou, como disse. Aleluia. 
Rogai por nós a Deus. Aleluia. 
 

Conclusão 

Guia: Confirme, ó Deus, o que você realizou em nós e guarde os dons da 

Espírito Santo em nossos corações, porque com nossa fé abrimos 

testemunho de Cristo crucificado e ressuscitado, e cumprimos com amor 

seus mandamentos. 

Todos: Amém. 

 
Cada um faz sobre si o sinal da cruz, enquanto o guia prossegue: 

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

Todos: Amém. 
Guia: A alegria do Senhor, Espírito da Paz permaneça sempre 
connosco. 

 Bendigamos o Senhor. Aleluia, Aleluia. 

Todos: Graças a Deus. Aleluia, Aleluia 

 
Cântico final 
 
 
 
 
Nota: A partir de amanhã (2ª-feira), continuamos da semana IX do Tempo Comum.  
Celebra-se a memória da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. 
Pentecostes é último dia do Tempo da Páscoa. 


