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APRESENTAÇÃO

Neste tempo de “distanciamento social”, 
entrelaçamos nossos corações pela 
oração, preparando-nos para celebrar 
a Solenidade de Pentecostes, com a 
certeza de que Cristo Ressuscitado está 
entre nós. Ele, com Deus Pai, comunica-
nos o Espírito Santo, enviando-nos em 
missão: “Como o Pai me enviou, eu 
também vos envio” (Jo 20,21-22). 

Este livreto, com quatro encontros e uma 
celebração, tem por objetivo ajudar-
nos a discernir a missão que Cristo nos 
confia, hoje, especialmente no contexto 
de pandemia. Seu formato é próprio 
para uso pessoal e familiar, e para 
transmissão por meios de comunicação 
e redes sociais, podendo ser utilizado, 
também, em reuniões e celebrações 
virtuais.

Cultivemos por meio desses encontros 
reflexivos e orantes, sentimentos 
profundos de comunhão e propósitos de 
solidariedade, motivados pelo lema da 
Semana de Oração pela Unidade dos 
Cristãos, que antecede Pentecostes, 
“Trataram-nos com gentileza” (At 
28,2), em referência aos migrantes e 
refugiados, e às vítimas da pandemia.

O Espírito Santo se manifesta onde 
há caridade, que é unidade, dom 
maior entre todos os dons (cf. 1Cor 
13,13). Que ele nos aponte caminhos 
de santidade, a ser testemunhada 
por nossa corresponsabilidade em 
defender a vida ameaçada. Que ele nos 
comunique, enfim, a plenitude de seu 
amor, para que possamos viver nossa 
missão cristã, sem temor.
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1º ENCONTRO
O Espírito Santo 

na Sagrada Escritura

SÍMBOLOS: Cruz, Bíblia, vela acesa, 
imagem de devoção da família, cartaz dos 
encontros e flores naturais;

1 - ACOLHIDA

An: Reunidos neste dia, vamos refletir sobre 
o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras e a 
sua atuação em nossa vida diária. Cantemos:

Vem, Espírito Santo, vem: vem iluminar (bis)!
Nossos caminhos, vem iluminar;  
Nossas ideias, vem iluminar;
Nossas famílias, vem iluminar;
Toda igreja, vem iluminar.

2 - ORAÇÃO INICIAL

An: Tracemos sobre nós o sinal da cruz e 
rezemos:

TODOS: Em nome do Pai...

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 e renovareis a face da 
Terra.

OREMOS: Ó Deus, que instruís os corações 
dos vossos fiéis com a luz dos Espírito 
Santo, fazei que apreciemos retamente 
todas as coisas segundo o mesmo Espírito 
e gozemos sempre de sua consolação, por 
Cristo Senhor nosso. Amém.

CANTO: Estamos aqui reunidos como 
estavam em Jerusalém, pois só quando 
vivemos unidos, é que o Espírito Santo 
nos vem!

3 - NOSSO ASSUNTO DE HOJE: O 
ESPÍRITO SANTO NAS SAGRADAS 
ESCRITURAS.

An: A Igreja é formada por cristãos autênticos. 
“Ser cristão significa conhecer a pessoa de 
Jesus Cristo e fazer opção por ele“ (CNBB, 
Evangelização da Juventude, n.52).

L.1:  Deus, em sua bondade e sabedoria, 
revela-nos seu amor e sua vontade.
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L.2: Ele sempre se manifestou aos seus 
filhos e filhas, também aos nossos primeiros 
pais, Adão e Eva.

L.3: No tempo estabelecido, chamou Abraão 
a fim de fazer dele uma grande nação.

L.4: Por meio de Moisés e dos Profetas, Deus 
instruiu o seu povo para que o reconhecesse 
como único Deus vivo e verdadeiro.

TODOS: Deus enviou, então, seu próprio 
Filho, o Verbo Eterno, dando a conhecer 
sua plena identidade: aquele que o vê, vê 
o Pai (cf. Jo 14,9).

L.5: Após sua paixão, morte e ressurreição, 
Cristo se manifestou presente na 
comunidade de seus seguidores, confiando 
especialmente aos apóstolos a missão de 
anunciar o Evangelho a toda criatura (cf. Mc 
16,15). 

L.6: Para que o Evangelho fosse preservado 
íntegro e vivo na Igreja, e comunicado 
para sempre, os apóstolos deixaram como 
sucessores os bispos, os quais têm como 
missão santificar, pastorear e ensinar, 
inspirados na Sagrada Escritura.

TODOS: A Sagrada Escritura “é inspirada 
por Deus e útil para ensinar, argumentar, 
corrigir e educar conforme a justiça” (2 
Tm 3,16).

L.7: A Igreja nos ensina a importância da 
Leitura Orante da Bíblia. Por esse método, 
passamos a conhecer e viver melhor a 
Palavra de Deus. Preparando-nos para a 
solenidade de Pentecostes, peçamos a 
Cristo: 

TODOS: Ensinai-nos a orar, Senhor (cf. 
Lc 11,1), com a vossa Palavra.

4 - A PALAVRA DE DEUS

An: Na Solenidade de Pentecostes 
celebramos a descida do Espírito Santo 
sobre os Apóstolos, cujos ensinamentos 
chegam até nós por meio da Palavra de 
Deus que nos é anunciada.

CANTO: Palavra não foi feita para dividir 
ninguém. Palavra é uma ponte onde o 
amor vai e vem (BIS)

Palavra não foi feita para dominar, destino 
da palavra é dialogar.

An: Façamos agora os passos da Leitura 
Orante.

4a – Leitura – Carta de São Pedro 2 Pd 
1,20-2,3 (se for necessário, ler mais 
vezes);

4b – O que o texto diz? O que entendemos 
como Profecia?

An: Os profetas do A.T, que anunciavam a 
glória do Messias, não se fundamentavam 
numa visão (opinião) pessoal e subjetiva; 
o testemunho deles era expressão do que 
Deus queria comunicar aos homens através 
do Espírito.

L.1: A Bíblia inteira é inspirada pelo Espírito 
Santo, o qual não ditou os livros ou fez 
revelação particular a seus autores.

L.2: Estes apenas escreveram movidos pelo 
Espírito, e o fizeram com seu estilo próprio e 
conforme a cultura de seu tempo.

An: Nos versículos (,1-3) do capítulo 2, 
faz referência a falsos profetas, e falsos 
mestres, que distorcem a Palavra de Deus, 
pelo apego ao dinheiro (avareza).

L.1: Apresentam-se como cristãos, mas 
negam o valor salvífico dos atos de Jesus.

L2: Manipulam a fé dos ouvintes, falseiam 
os grandes princípios do Evangelho.

L.3: O autor quer, sobretudo, advertir os fiéis 
a se manterem firmes numa fé comprometida, 
vida prática a fim de serem preservados no 
dia do julgamento, como aconteceu com 
Noé e Ló.

4c - O que essa carta diz para nós, hoje? 
Como entendemos a afirmação de que 
“nenhuma profecia da Escritura provém 
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de interpretação particular”?

L.1: A profecia, mais do que intuições 
subjetivas, está alicerçada no anúncio do 
Evangelho, portanto, na coerência dos 
ensinamentos de Jesus para situações 
concretas que a Comunidade e a Sociedade 
estejam vivendo.

An: Como estamos entendendo a profecia 
hoje? (espaço para reflexão)

4d – O que o texto me leva dizer a Deus?

An: A vida é dom e não mercadoria.

Esta meditação de estilo sapiencial sobre a 
morte acaba com as pretensões dos ricos e 
opressores. (Sl 49 (48),13-16)

L.1: “O homem não permanece com seu 
esplendor, é como animal que perece”. (,13)

L.2: “Esse é o caminho dos que confiam em 
si, o destino dos homens satisfeitos” (,14)

An: Os ricos e opressores, acostumados 
a manipular a liberdade e a vida do povo, 
esquecem que a vida é dom e não mercadoria.

L.3: “São como rebanho destinado ao 
túmulo: a morte é o seu pastor, vão direto 
para a sepultura; sua figura se desvanece, e 
o túmulo é a sua moradia.” (,15).

L.4: “Quando ele morrer, nada levará, e seu 
luxo não descerá com ele”. (,18)

An: Os auto-suficientes julgam poder 
comprar tudo. Puro engano, com todo seu 
esforço, eles conseguem apenas fabricar a 
morte para si e para outros.

L.1: Deus resgata gratuitamente os pobres 
da escravidão e da morte, para lhes dar 
liberdade e vida, uma vida interminável, 
que se prolonga para além da morte, na 
comunhão com Deus.

4e – Essa carta de São Pedro me leva 
a mudanças? A Luz do Espírito Santo 
tem me tocado?  Deixo o Espírito Santo 

transformar o meu modo de pensar e 
agir?

An: Quais são minhas ações concretas de 
amor, de solidariedade, de construção de 
gestos libertadores na família, no trabalho, 
na sociedade?

An. Para vivermos com fidelidade nossa fé 
necessitamos do auxílio da graça divina.

L.1: Para que a compreensão da revelação 
da graça divina se torne mais profunda, o 
Espírito Santo age em nós, por meio de seus 
dons.

TODOS:  A Igreja, na sua doutrina, vida 
e culto transmite a todas as gerações 
tudo o que é e tudo o que crê. É o Espírito 
Santo agindo permanentemente para que 
se cumpra a Palavra de Deus.

CANTO: Senhor, vem dar-nos sabedoria, 
que faz ter tudo como Deus quis. E assim, 
faremos da Eucaristia, o grande meio de ser 
feliz! Dá-nos Senhor, esses dons, essa luz, e 
nós veremos que Pão é Jesus. (BIS)

5 - VAMOS REZAR

An. Invoquemos os sete dons do Espírito 
Santo, sabedoria, entendimento, ciência, 
conselho, fortaleza, piedade e temor, para 
que possamos ter a capacidade de sermos 
autênticos seguidores de seus ensinamentos.

TODOS: Pai nosso....

L.1: O lema da Campanha da Fraternidade 
2020, “Viu, sentiu Compaixão e cuidou dele” 
nos interpela a olharmos os irmãos e irmãs 
caídos, com compaixão e sermos solidários, 
como fez o Bom Samaritano com o ferido à 
beira do caminho.

TODOS: Ave Maria...

L.2: Estamos no Ano Jubilar da nossa 
Diocese. Ao longo de 60 anos, Deus continua 
convidando-nos a exercer nossa missão 
nos variados trabalhos pastorais de nossas 
paróquias e comunidades, sinalizando a 
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presença de seu Reino entre nós.

TODOS: Ave Maria...

6 - NOSSO COMPROMISSO

An: Rezemos diariamente ao Espírito Santo 
pedindo-lhe que nos ajude a sermos cristãos 
comprometidos com a vida e na construção 
de um mundo melhor.

Rezemos por todas as famílias para que, 
mesmo diante das suas dificuldades, 
possam encontrar em Deus a força para 
serem verdadeiras Igrejas domésticas que 
formam novas gerações de cristãos.

Melhorar nossa consciência e 
responsabilidade pessoal para com nossa 
“Casa Comum”.

Continuar preparando-nos para participar na 
celebração de Pentecostes.

7 - ORAÇÃO FINAL

Oração Ecumênica pela Paz:

Príncipe da paz,/ afaste do coração dos 
homens/ tudo o que possa colocar em perigo 
a paz/ e transforme-os em testemunhas da 
verdade,/ da justiça e do amor fraterno./

Ilumine os responsáveis pelos povos/ para 
que, diante das preocupações por um justo 
bem-estar dos seus cidadãos,/ garantam e 
defendam o grande dom da paz./ Aumente 
a vontade de todos/ para superar barreiras 
que dividem,/ derrubem muros/ e construam 
pontes/ para entendimentos./ Que saibamos 
compreender os outros/ e perdoar os que 
causam injúrias./

(Construção da paz duradoura), Emane do 
Espírito Santo em todos os povos da Terra, 
(na construção da paz duradoura), Amém.

8 - LEMBRETES:

- Combinar como será realizado o encontro 
seguinte.

- Acompanhar a preparação da Romaria 
Diocesana, prevista para o dia 16 de agosto.
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2º ENCONTRO
O Espírito Santo no Batismo

 e na vida do cristão

SÍMBOLOS: Bíblia, Cartaz da novena, Vela 
acesa, Cruz do grupo, Jarra com água e 
símbolos que representam o Espírito Santo.

1 – ACOLHIDA

An: É com muita alegria que estamos 
reunidos (redes sociais?) para o segundo 
encontro em preparação à Solenidade de 
Pentecostes. Sejam todos muito bem-vindos! 

Canto: Nós estamos aqui reunidos, como 
estavam em Jerusalém, pois só quando 
vivemos unidos é que o Espírito Santo 
nos vem.

 2 – ORAÇÃO INICIAL

An: Invoquemos a Santíssima Trindade 
traçando sobre nós o sinal da cruz e, em 
seguida, rezemos a Oração ao Espírito 
Santo para que neste encontro possamos 
ter sabedoria e discernimento para acolher e 
viver a Palavra de Deus em nossas vidas. Que 
o Espírito Santo também nos ilumine como 
Igreja para vivermos este tempo de graça do 
Jubileu de 60 anos da nossa Diocese.

TODOS: Em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém! 

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 e renovareis a face da 
Terra.

OREMOS: Ó Deus, que instruís os corações 
dos vossos fiéis com a luz dos Espírito 
Santo, fazei que apreciemos retamente 
todas as coisas segundo o mesmo Espírito 
e gozemos sempre de sua consolação, por 
Cristo Senhor nosso. Amém.

CANTO: A nós descei, divina luz: a nós 
descei divina luz!

Em nossas almas acendei, o amor, o amor 
de Jesus! (bis)

 3 – O NOSSO ASSUNTO DE HOJE: O 
ESPÍRITO SANTO DESCE SOBRE JESUS, 
NO BATISMO.

An: O santo batismo é o fundamento de toda 
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a vida cristã. Ao deixar-se batizar nas águas 
do Rio Jordão, por João Batista, Jesus 
assume publicamente a missão de servidor 
e Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo.

L.1: Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, 
quis ser batizado em sinal de solidariedade 
para com a humanidade pecadora. 

 L.2: Jesus sujeitou-se ao batismo de João, 
destinado aos pecadores, para cumprir toda 
justiça.

L.3: Depois de ser batizado, estando em 
oração, o Espírito Santo desce sobre Jesus.

L.4: A partir do seu batismo, Jesus inicia sua 
vida pública. Depois, confere esta missão 
aos apóstolos. Ele os convida a viverem 
essa missão com Ele. 

TODOS: “Ide, pois, e fazei discípulos 
meus todos os povos, batizando-os em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Ensinai-os a cumprir tudo o que vos 
mandei” (Mt 28,19).

L.1: Na homilia de Pentecostes, no dia 19 
de maio de 2013, o Papa Francisco disse 
que o Espírito Santo é a alma da missão, 
impulsionando a Igreja, para que os fiéis 
possam abrir as portas e sair para anunciar 
e testemunhar o Evangelho.

CANTO: Vai, vai missionário do Senhor, 
vai trabalhar na messe com ardor! Cristo 
também chegou para anunciar: Não 
tenhas medo de evangelizar.

4 – PALAVRA DE DEUS:

An: Com alegria vamos acolher a Palavra de 
Deus.

CANTO: O Espírito do Senhor repousa 
sobre mim/ O Espírito do Senhor me 
escolheu, me enviou. (bis)

4a – Leitura da Palavra: Mt 3,13-17 (ler 
outras vezes se for necessário)

4b – O que o texto bíblico está dizendo? 
(Momento de Conversa)

An: O evangelho que proclamamos nos 
ensina que Jesus veio para cumprir toda a 
justiça (,15) realizar plenamente a vontade 
de Deus, assumindo seu projeto salvador.

L.1: O batismo de Jesus é considerado 
sua segunda epifania ou manifestação. A 
primeira foi aos magos. 

L.2: João Batista convida a uma mudança 
radical de vida, porque já se aproxima o 
Reino, que vai transformar radicalmente as 
relações entre os homens.

L.3: É o tempo do julgamento, e nada adianta 
ter fé teórica, pois o julgamento se baseará 
nas opções e atitudes concretas que cada 
um assume.

L.4: Os fariseus, com a falsa segurança de 
suas observâncias religiosas, e os saduceus, 
com suas intrigas políticas para conservar 
o poder, pertencem à estrutura que vai ser 
superada pelo Reino.

An: Depois de ser batizado, Jesus logo saiu 
da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o 
Espírito de Deus, descendo como pomba e 
pousando sobre ele, e do céu veio uma voz 
dizendo: “Este é meu filho amado, que muito 
me agrada.” (,16-17)

L.1: “O céu se abriu”, ou “se rasgou”. Significa 
que a separação que havia entre Deus e os 
homens se rompeu.

L.2: A voz apresenta o mistério do homem 
de Nazaré: Ele é o Filho de Deus, o Messias 
Rei (Sl 2,7) que vai estabelecer o Reino de 
Deus através do serviço, como o Servo de 
Javé (Is 42,1-2).

L.3: A voz representa Deus Pai, apresentando 
seu Filho, com o Espírito Santo sobre 
ele. O mistério da Santíssima Trindade ai 
manifestado.

L.4:  No batismo de cada cristão ouve-se 
também esta proclamação: “Este é meu Filho 
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amado” (Mt 3,17), pois somos batizados em 
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

4c – O que o texto diz para mim?

TODOS: O nosso batismo deriva do 
batismo de Cristo. Ser batizado é ser 
enxertado em Cristo, é aceitar a justiça 
e os desafios provenientes do anúncio 
do Evangelho. Ser imerso na água do 
batismo é aceitar morrer para o pecado.

An: Ser batizado significa assumir a mesma 
missão de Jesus, de cumprir a justiça do 
Reino, construindo novas relações, vivendo 
uma religião de prática libertadora, servo do 
Senhor.

L.1: Como temos vivido nossa fé? serviço 
de construção desse Reino de justiça, 
paz, misericórdia? mais palavras ou mais 
práticas?

4d - O que o texto me leva a falar com 
Deus?

An.: Renovemos o nosso Batismo, a nossa 
fé e nosso compromisso cristão. O nosso 
batismo nos chama para a missão de 
vivermos o projeto de Deus e sermos fiéis à 
sua Palavra que nos orienta. Ela se torna luz 
para o nosso caminho. 

L.1: O batismo de João Batista foi um sinal 
externo de penitência e adesão a Deus, para 
acolher bem o Salvador. João nos chama à 
conversão para um verdadeiro compromisso 
com Jesus Cristo e com a sua Igreja. 

L.2: Não tendo pecado, Jesus fez questão de 
ser batizado por João, para dar testemunho 
de adesão total e perfeita ao Pai, e ao mesmo 
tempo, nos acolher em seu amor, que nos 
convida a viver o amor para com o próximo.

- Aqui pode rezar o Sl 2 na Bíblia.

TODOS: Com a força do Espírito Santo, 
que recebemos no nosso Batismo, 
queremos ajudar Jesus a concretizar o 
Reino de amor, paz e justiça.

CANTO: Pelo Batismo recebi uma missão: 
Vou trabalhar pelo Reino do Senhor.

Vou anunciar o Evangelho para os povos, 
vou ser profeta, sacerdote, rei, pastor.

Vou anunciar a Boa Nova de Jesus; como 
profeta recebi uma missão.

Onde eu for, serei fermento, sal e luz, 
levando a todos a mensagem de cristão.

4e – O que o texto me convoca a fazer para 
melhorar onde vivo? (ações concretas)

(Um tempo para conversar)

An: Vamos fazer nosso momento de oração, 
pedindo a força do Espírito Santo, para que 
possamos ser na comunidade sinal de amor, 
em uma Igreja em saída. Rezemos pedindo 
a intercessão de Maria para que todos 
em nossa Diocese possamos continuar 
“crescendo em direção a Cristo”.

TODOS: PAI-NOSSO...   10 AVE-
MARIAS

5 – NOSSO COMPROMISSO

An: Invoquemos diariamente o Espírito 
Santo, pedindo forças para que, a exemplo 
de Jesus, possamos assumir plenamente o 
nosso batismo, evangelizando e enfrentando 
com fé as dificuldades da vida.

6 – LEMBRETES

- Combinar o próximo encontro.

- Motivar mais pessoas para realizar esses 
encontros.

- Providenciar os símbolos para o próximo 
encontro.
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3º ENCONTRO
O Espírito Santo na família 

e na Comunidade Cristã

SÍMBOLOS: Bíblia, vela acesa, cruz e cartaz 
com símbolo do Espírito Santo

 1- Acolhida:  

An: Hoje, faremos mais um encontro em 
preparação à Solenidade de Pentecostes. O 
Espírito Santo é tudo de que necessitamos 
para que nossa família e nossa comunidade 
cristã sejam santas.

TODOS: Que o Espírito Santo fortaleça 
nossas famílias e comunidades cristãs.

CANTO:  Vem Espírito Santo, vem, vem 
iluminar (bis)

2 - ORAÇÃO INICIAL

An:. Como família de Deus, em comunhão 
com a Santíssima Trindade, tracemos sobre 
nós o sinal da cruz.

TODOS: Em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo. Amém

Vinde Espírito Santo...

CANTO:

Nossas famílias vêm, iluminar
Comunidades vem, iluminar
A Diocese vem, iluminar
Toda Igreja vem, iluminar

3 - NOSSO ASSUNTO DE HOJE: O 
ESPÍRITO SANTO NA FAMÍLIA E NA 
COMUNIDADE CRISTÃ.

An: A Igreja é família de famílias, 
constantemente enriquecida pela vida de 
todas as Igrejas domésticas. Assim, nossas 
famílias e nossas comunidades, como Igreja, 
são conduzidas pelo Espírito Santo.

TODOS: Quem é o Espírito Santo? Como 
ter a certeza de sua presença?

 L.1: É difícil fazer uma ideia sobre esta 
pessoa divina, apesar dela sempre estar 
presente na Bíblia e na liturgia.

L.2:  Os símbolos apresentam: fogo, água, 
vento, pombinha... são imagens que indicam 
movimento, liberdade... e é por isso que não 
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conseguimos ter uma ideia pronta sobre Ele, 
como a temos do Pai e do Filho.

L.3: A Igreja em sua tradição o chama de 
laço de amor entre o Pai e o Filho.

L.4: O amor é difícil de conceituar, pois, o 
mesmo não se define.

TODOS: O amor deve ser vivido, 
testemunhado em nossas ações no dia a 
dia.

An: Assim podemos concluir que só pode 
ter uma ideia do Espírito Santo aquele que 
experimenta:

TODOS: O amor-serviço, o amor-entrega, 
o amor-doação...

L.1: Quanto mais nos deixamos conduzir pelo 
Espírito Santo, mais viveremos a caridade, 
sendo amigos e portadores da paz.

TODOS: Espírito Santo, dom de Deus, 
permaneça conosco!

L.2: O Espírito Santo é inspiração para o 
bem, é coragem profética, é força para os 
desanimados.

TODOS: O Espírito Santo em nosso meio, 
é sopro de vida.

L.3: A Igreja é formada por famílias e 
comunidades que são fiéis aos ensinamentos 
da Palavra de Deus e se deixam guiar pela 
luz do Espírito Santo.

L.4: Cada família e cada comunidade, assim 
constituída, pode tornar-se uma luz na 
escuridão do mundo.

TODOS: Envia teu Espírito Senhor, e 
renova a face da terra!

4 - PALAVRA DE DEUS

An: Sempre que a Palavra se refere ao 
Espírito Santo, mostra a força que dele 
recebemos.

CANTO: A vossa Palavra Senhor... É sinal 
de interesse por nós. (bis)

4a: Leitura da Palavra (Rm 12,3-8) (Ouvir 
atentamente com a mente e o coração, pois, 
é no coração que o Senhor é acolhido)

4b: O que o texto bíblico diz em si? 
(Conhecer e situar o texto) (espaço para 
conversa)

L.1: Nessa leitura, São Paulo nos lembra 
que não devemos ter de nós mesmos, 
conceitos maiores do que convém, mas 
sim um conceito justo de acordo com a fé, 
na medida que Deus concedeu a cada um. 
Ninguém é maior ou mais do que ninguém.

L.2: Ele nos compara a um corpo com muitos 
membros, no qual cada membro tem a sua 
função. Cada um iluminado pela fé, se coloca 
à disposição das necessidades dos outros.

L.3: Ele esclarece ainda que, embora sendo 
muitos, formamos um só corpo. Cada um, 
por sua vez, é membro dos outros.

TODOS: Temos dons diferentes, conforme 
a graça concedida por Deus a cada um.

L.4: O apóstolo expressa pela imagem do 
corpo, a rica multiplicidade e a unidade da 
Igreja como obra do Espírito Santo.

TODOS: O Espírito anima as famílias e as 
comunidades dos fiéis em Cristo.

4c O que a Palavra nos diz neste momento? 
(Conversar)

L.1: O texto nos alerta a não termos na 
comunidade cristã a pretensão de ser o 
maior ou mais importante. Estamos atentos 
a essa recomendação?

TODOS: Isso significa que devemos nos 
colocar a serviço uns dos outros com 
simplicidade.

L.2: A vida cristã deve ser inteiramente 
penetrada de sincero amor fraterno. Como 
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estou vivendo esse amor?

TODOS: Todos necessitamos uns dos 
outros.

CANTO:Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui 
Senhor
Pra fazer tua vontade, pra viver no teu 
amor
Eis-me aqui Senhor.
 

4d - O que a Palavra nos faz dizer a Deus? 
(Conversar)

L.1: Senhor, que saibamos colocar nossos 
dons a serviço da família e da comunidade 
cristã, com zelo e simplicidade.

TODOS: Espírito Santo, iluminai-nos!

L.2: Senhor, que possamos desenvolver 
nossos dons individuais sempre a serviço do 
bem comum.

TODOS: Espírito Santo, iluminai-nos!

L.3: Senhor, que as famílias e as 
comunidades cristãs sejam iluminadas para 
viverem o modelo da família de Nazaré, no 
desejo de transformarem o mundo e levarem 
a todos a grande novidade do Evangelho do 
Reino de Justiça e Paz.

TODOS: Espírito Santo, iluminai-nos!

4e - O que o texto bíblico me leva a fazer? 
(momento espontâneo)

L.4: Na certeza de que somos revestidos do 
Espírito Santo, procurar descobrir os nossos 
dons e colocá-los a serviço da família e da 
comunidade, refletindo sempre:

TODOS: Qual testemunho dou de vivência 
pessoal e pública de uma vida segundo 
os dons do Espírito Santo?

5 - COMPROMISSO 

An: Invocar a cada dia a presença do Espírito 
Santo, no desejo de andar pelos caminhos 
da justiça e da salvação (cf. Gl 5,16), o 
caminho do amor, que leva o homem a servir 
o outro, e força para afastar-se do caminho 
do egoísmo, que leva o homem a servir a si 
mesmo.

6 - ORAÇÃO FINAL

TODOS: Ó Espírito Santo, amor do Pai 
e do Filho, iluminai-nos sempre sobre 
o que devemos pensar e dizer, quando 
devemos calar e o que devemos escrever, 
como devemos agir e o que devemos 
fazer para obter vossa glória, o bem de 
todos e nossa santificação Amém.

Pai nosso...

LEMBRETES:

- Combinar o próximo encontro (redes 
sociais?)

- Celebrar os aniversariantes da semana.
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4º ENCONTRO
O Espírito Santo nos anima na 

missão da Igreja e na sociedade

o vosso Espírito e tudo será criado e 
renovareis a face da Terra.

OREMOS: Ó Deus, que instruís os corações 
dos vossos fiéis com a luz dos Espírito 
Santo, fazei que apreciemos retamente 
todas as coisas segundo o mesmo Espírito 
e gozemos sempre de sua consolação, por 
Cristo Senhor nosso. Amém.

CANTO: A nós descei, divina luz! A nós 
descei, divina luz! Em nossas almas 
acendei o amor, o amor de Jesus! (bis)

An: O Espírito Santo é Deus, um tesouro 
precioso da Igreja, um mistério muito bonito 
que precisa ser mais conhecido e mais vivido 
por todos nós.

TODOS: O Espírito Santo manifesta o 
grande amor de Deus em nós.

L.1: O Espírito Santo vem a nós como um 
dom do Pai. É o Pai quem nos concede o 
seu Espírito.

TODOS: A sua presença em nós faz 

Símbolos: Bíblia, vela acesa, cruz do grupo, 
imagem de Nossa Senhora e sandálias.  

1-ACOLHIDA:

An: Neste quarto encontro, peçamos as 
bênçãos de Deus para nossa vida de Igreja 
e nossa missão na sociedade, para que 
possamos vivenciar a graça de Deus no 
contexto de mundo urbano em que vivemos. 
Rezemos de modo especial por nossa 
Diocese, as paróquias, as comunidades, os 
grupos de quarteirões e por todas as pessoas 
de nosso município.

2- ORAÇÃO INICIAL.

An: Que a Santíssima Trindade nos ajude 
a viver nossa unidade de irmãos e irmãs 
para formarmos uma Igreja que testemunha 
a comunhão e o cuidado com a vida do 
próximo. Invoquemos a Santíssima Trindade 
cantando. Em nome do Pai...

TODOS: Vinde, Espírito Santo, enchei os 
corações dos vossos fiéis e acendei neles 
o fogo do vosso amor. Enviai Senhor, 
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acontecer a presença do Pai em 
nossas vidas.

L.2: Com sua bondade paterna, sua 
misericórdia, amor e graça, o Espírito Santo 
nos regenera e santifica.

TODOS: O Espírito Santo traz o amor 
infinito do Pai e estabelece entre nós e 
Deus, uma nova relação!

CANTO: O Espírito do Senhor repousa 
sobre mim, o Espírito do Senhor me 
escolheu, me enviou.

3 - NOSSO ASSUNTO DE HOJE: O 
ESPÍRITO SANTO NA MISSÃO DA IGREJA 
E NA SOCIEDADE.

An: A Igreja na América Latina tem destacado 
a importância da inculturação no processo 
de evangelização. O grande desafio para 
todos nós cristãos é sairmos em missão, 
deixarmos de nos ocupar apenas com a 
rotina e com as pessoas, que já estão na 
comunidade, e sairmos ao encontro das 
pessoas especialmente no meio urbano 
onde vivemos.

L.3: O Papa Francisco exorta a vencer a 
mesmice: A pastoral em chave missionária 
exige o abandono deste cômodo critério 
pastoral.

TODOS: O Papa Francisco convida todos 
nós a sermos ousados e criativos na 
nossa missão.

L.1: A exemplo de irmãos e irmãs que são 
modelos e mestres da missão evangelizadora, 
nós cristãos, batizados, temos que fazer 
com que resplandeça cada vez mais, a 
comunidade acolhedora, samaritana, orante 
e eucarística.

TODOS: É preciso formar o Corpo Místico 
de Cristo, no qual todos se integram como 
membros que vivem na unidade.

L.2: Jesus se apresenta como o Bom Pastor (cf. 
Jo 10,11). Ele, com bondade e ternura, acolhia os 
pobres. Ele ia ao encontro das pessoas, acolhendo 
e apresentando um caminho de vida nova.

TODOS: “Vinde a mim, todos vós que 
estais cansados sob o peso de vosso 
fardo e eu vos darei descanso” (Mt 11,28-
30)

L.3: Jesus anunciava a Boa Nova do Reino 
para todos; não excluía ninguém, acolhia e 
incluía todos.

TODOS: Jesus recebia como irmãos e 
irmãs aqueles que o sistema religioso 
e a sociedade desprezavam, dando-
lhes vida nova. Todos têm o direito ao 
pertencimento. 

CANTO: Envia teu Espírito Senhor, e 
renova a face da terra. 

4 - A PALAVRA DE DEUS

CANTO: Vem, vem, vem, vem Espírito Santo 
de amor! Vem a nós, traz a Igreja um novo 
vigor!  (bis)

4 a- Acolhamos a Palavra de Deus: Mc 
16,15-20.

4 b- O que o texto nos diz? 

L1- Jesus aponta o caminho dizendo: “Vão 
pelo mundo inteiro e anunciem a Boa Nova” 
(Mc 16,20).

TODOS: Essa é a boa notícia para todos 
nós.

L.2: Quem acreditar e for batizado será salvo 
(Mc 16,16).

TODOS: Creio Senhor, mas aumentai a 
minha fé!

L.3: Jesus deixa sinais a todos que 
acreditam. Esses sinais indicam esse Reino 
de Deus, que supera as injustiças, liberta o 
ser humano das opressões, valoriza a vida.

CANTO: Unidos pela força da oração, 
ungidos pelo espírito da missão, vamos 
juntos construir, uma igreja em ação!
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L.1: Assim como os discípulos saíram 
e pregaram por toda parte, nós também 
assumimos a missão de uma Igreja em 
saída, indo ao encontro do outro num gesto 
de estender a mão com humanidade e 
compaixão.

CANTO: Formamos a Igreja viva que 
caminha para o Reino do Senhor!

Vivendo em comunidade nós faremos esse 
mundo ser melhor!

4 c- O que o texto diz para nós?

L.2: Jesus confia a nós a missão e nos 
cumula de dons para que possamos cumprir 
com sabedoria e alegria nossa tarefa de 
evangelizar.

L.3: Na família, podemos viver como Igreja 
doméstica, e na sociedade, podemos 
manifestar nossos dons estendendo as 
mãos a quem necessita.

An: Tudo o que ouvimos e aprendemos e os 
nossos antepassados nos transmitiram, não 
o ocultemos aos nossos descendentes.

TODOS: Tudo contaremos às gerações 
vindouras: as glórias do Senhor, seu 
poder e as maravilhas que ele fez.

4 d- O que o texto me faz dizer a Deus?

L.1: Perdão Senhor, por muitas vezes não 
viver vossa Palavra e nem aplicar meus dons 
às novas gerações em nosso meio social.

TODOS: Somos chamados a anunciar 
Jesus Cristo em linguagem acessível e 
atual.

L.2: Pelas vezes Senhor, que deixei de sair 
pelo mundo levando a Boa Nova a todas 
as pessoas, o seu amor e sua ternura, sem 
exclusão.

TODOS: Precisamos rever nossas atividades, 
dar mais atendimento aos doentes, solitários, 
enlutados, deprimidos, dependentes 
químicos, desempregados, necessitados.

L.3: Senhor, sinto muito, pelas vezes que 
não honrei meus pais e todos os meus 
antepassados com meus dons herdados de 
ti, confiados a mim.

TODOS: Necessitamos ampliar o 
atendimento às famílias e a todas vítimas 
da miséria e violência urbanas.

4e- Em que o texto me faz mudar?

An: O gesto concreto pode-se fazer 
individualmente: cada um, num momento 
de meditação, olhar pra dentro de si, onde 
habita a sabedoria divina e procurar a voz de 
Deus que nos orienta.

TODOS: Eu conto com a luz divina que 
habita meu ser e tomo posse da força 
interior que vem do próprio Deus.

5 - ORAÇÃO FINAL

An. A oração em família é um meio 
privilegiado para exprimir e reforçar a fé 
pascal. Peçamos a Jesus, Maria e José, o 
esplendor do verdadeiro amor.

L.1: Sagrada Família de Nazaré, tornai 
nossas famílias lugares de comunhão, 
cenáculos de oração e pequena Igreja 
doméstica.

TODOS: Sagrada Família de Nazaré, 
que nunca mais haja, nas famílias 
violências, divisão e quem estiver ferido 
ou escandalizado seja rapidamente 
consolado e curado.

L.2: Sagrada Família de Nazaré, fazei que 
todos nós nos tornemos conscientes do 
caráter sagrado e inviolável da família, e da 
sua beleza no projeto de Deus.

TODOS: Jesus, Maria e José, acolhei a 
nossa súplica. Amém.  Ave Maria cheia 
de...

An: Rezemos um Pai Nosso pedindo as 
bênçãos de Deus sobre todos os doentes. 
(cada um diz o primeiro nome de um doente 
que conhece da família ou da comunidade) 



ENCONTROS DE

Pentecostes
2020

DIOCESEDEJALES.ORG.BR16

Rezemos: Pai nosso...

TODOS: Somos Corpo de Cristo, Templos 
de Deus, Vinde Espírito Santo! Vinde, e 
ficai sempre conosco!

HOMENS: Dai-nos profundo amor ao 
Santíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-
lo de todo coração, e com todas as nossas 
forças.

TODOS: Consagramo-vos todas as 
faculdades de nossa vida. Orientai 
todas as nossas paixões, emoções e 
sentimentos.

MULHERES: Iluminai a nossa inteligência e 
fortalecei a nossa vontade para fazermos a 
vossa vontade.

TODOS: Ó Espírito Santo de amor, dai-
nos vossa graça e a plenitude de todas 
as virtudes.

HOMENS: Aumentai a nossa fé, fortalecei a 
nossa esperança e inflamai nosso amor.

TODOS: Concedei-nos os vossos sete dons 
e as bem-aventuranças.

MULHERES: Santíssima Trindade, que nossa 
alma seja vosso templo. Ó fogo do Espírito 
consolador, vida de toda criatura.

TODOS: Sois Santo, santificai-nos!

HOMENS: Sois Santo, vós que reconfortais com 
vosso óleo os que estão abatidos.

MULHERES: Sois Santo. Curai nossas feridas, 
protegei nossas vidas, renovai nossa esperança!

TODOS: Ó refúgio dos bem-aventurados, 
proteção dos cativos, libertai os que estão 
acorrentados.

HOMENS: Mostrai-nos o caminho, fazei-nos 
andar sem temor, saciai-nos com água viva.

MULHERES: Vos que guiás os sábios, guiai-nos 
e enchei-nos de júbilo.

TODOS: Louvor a vós que sois alegria 
da nossa vida e distribuidor de toda luz. 
AMÉM

7 – LEMBRETES

-Combinar o próximo encontro

-Vamos orar por todos os cristãos, durante 
a Semana de Oração pela Unidade dos 
Cristãos, de 25 a 31 de maio.

8 - BÊNÇÃO FINAL 

O Senhor nos abençoe e nos guarde. AMÉM

O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e 
nos seja favorável. AMÉM

O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê 
a paz. AMÉM

Abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo. AMÉM

A alegria do Senhor seja a nossa força, 
estejamos em paz e o Senhor nos 
acompanhe. AMÉM
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SÍMBOLOS:

- Colocar no presbitério o menorah 
(Candelabro de sete velas).
- Cartaz com os sete dons do Espírito Santo.
- A Bíblia que será colocada em destaque.
- Cartaz ou Lanterna do Jubileu.
- Cartaz ou símbolo que nos lembra a vinda 
do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria, 
no cenáculo.
- Cartaz com os temas dos cinco encontros.

1 – ACOLHIDA

An: Neste ano, estamos celebrando o Jubileu 
de criação e instalação de nossa Diocese. 
Durante este ano jubilar revivemos a alegria 
de Pentecostes. Deus nos comunica a 
plenitude de seus dons para continuarmos 
“crescendo em direção a Cristo”, lema deste 
ano jubilar. Peçamos, com fervor, ao Espírito 
Santo que venha sobre nós, ajudando-nos 
a ser sempre mais unidos em Cristo e na 
missão que ele nos confia.

CANTO DE ENTRADA:

NÓS ESTAMOS AQUI REUNIDOS, COMO 
ESTAVAM EM JERUSALÉM; POIS SÓ 
QUANDO VIVEMOS UNIDOS É QUE O 
ESPÍRITO SANTO NOS VEM!

Ninguém para esse vento passando, 
ninguém vê, ele sopra onde quer, força igual 
tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo 
crescer.

Feita de homens, a Igreja é divina, pois o 
Espírito Santo a conduz, como um fogo que 
aquece e ilumina. Que é Pureza, que é Vida 
e que é Luz.

2 - ACOLHIDA DO PRESIDENTE

PRESIDENTE: (Acolhe e motiva com o sinal 
da cruz)

EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO 
ESPÍRITO SANTO! AMÉM

TODOS: Amém!

PRESIDENTE: Nós, cristãos batizados, 
peçamos que Espírito Santo nos comunique 
seus preciosíssimos dons e que nos ilumine 
no caminho da missão. Invoquemos o 
Espírito Santo!

TODOS: 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 e 
renovareis a face da Terra.

OREMOS: Ó Deus, que instruís os corações 
dos vossos fiéis com a luz do Espírito 
Santo, fazei que apreciemos retamente 
todas as coisas segundo o mesmo Espírito 
e gozemos sempre de sua consolação. Por 
Cristo Senhor nosso. Amém.

CANTO (848)

Reveste-me Senhor, com a tua graça, eu 
quero meu irmão servir melhor! Que teu 
Espírito em mim se faça, que eu possa 
caminhar no teu amor.

REVESTE-ME SENHOR, REVESTE-ME 
SENHOR, REVESTE-ME SENHOR, COM 
TEU AMOR!

Que eu busque em minha vida, a santidade; 
no exemplo de Jesus, a inspiração. Na fé e 
na esperança e caridade, fazendo acontecer, 
libertação!

3 - RECORDAÇÃO DA VIDA

An: Na Romaria de 2019 iniciamos a 
comemoração do Ano Jubilar da nossa 
Diocese que culminará na Romaria de 
2020. Celebrando o Jubileu Diocesano, 
agradecemos a Deus pelas graças que ele 
nos concedeu durante 60 de evangelização 
e renovamos nossa confiança no Espírito 
Santo que conduz a Igreja, contando com 
a intercessão de nossa padroeira, Nossa 
Senhora da Assunção.

CANTO DE JUBILEU

Na construção do Corpo de Cristo, somos 
seus membros. Na vida pastoral caminhamos, 
somos discípulos. Em missão nós sairemos. 
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Na caridade nós cresceremos, rumo a Cristo 
Jesus.

POR TUAS MÃOS, Ó SENHORA DA 
ASSUNÇÃO, NOS APONTE O CAMINHO 
DE CONVERSÃO. CRESCENDO EM 
DIREÇÃO A CRISTO, Ó MÃE, SEGUIMOS 
TEU CLAMOR: “FAZEI TUDO O QUE 
DISSER VOSSO SENHOR”.

PRESIDENTE: Neste ano jubilar, vivemos 
com júbilo e alegria, inspirados pelo Espírito 
Santo, que nos enche de fé, esperança, e nos 
faz caminhar em direção a Cristo, buscando 
unidade na missão que nos é dada a serviço 
do bem comum.

An: Nós, cristãos, somos convidados a 
viver este momento especial de nossa 
história diocesana, com alegria. Inspirados 
pelo Espírito Santo, recordemos nossa 
caminhada em preparação à solenidade de 
Pentecostes.

An: 1 - O ESPÍRITO SANTO NA SAGRADA 
ESCRITURA

L.1: A Bíblia Sagrada é inspirada pelo Espírito 
Santo. É um livro vivo que narra a história do 
povo de Deus. É mensagem de Deus, Boa 
Notícia da Salvação. 

L.2: É compromisso pela transformação 
social em função do projeto de uma nova 
sociedade. É fonte inesgotável de vida.

CANTO (86)

A BÍBLIA É A PALAVRA DE DEUS SEMEADA 
NO MEIO DO POVO. QUE CRESCEU, 
CRESCEU E SE TRANSFORMOU, 
ENSINANDO-NOS A VIVER UM MUNDO 
NOVO!

Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela 
o caminho a seguir. Só no amor, partilhando 
os seus dons sua presença iremos sentir.

An: 2 – O ESPÍRITO SANTO NO BATISMO

L.1: No Rio Jordão, João Batista batizou 
Jesus. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito 

Santo descer, e do céu veio uma voz dizendo: 
“Este é meu filho amado” (Mt 3,17).

L.2: Realizou-se aí, plenamente, a vontade 
de Deus e seu projeto salvador. Jesus 
apresenta o programa de sua vida e de 
salvação da humanidade.

TODOS: Em nosso batismo recebemos o 
Espírito Santo e ficamos livres do pecado.

CANTO (845)

QUEM NÃO RENASCER DA ÁGUA, O 
REINO DE DEUS NÃO VERÁ! QUEM NÃO 
RENASCER DO ALTO, NO REINO NÃO 
ENTRARÁ.

O Senhor saiu da água e o céu logo se abriu. 
O Espírito em forma de pomba, então se viu, 
e uma voz: “Tu és meu Filho bem-amado” se 
ouviu.

TODOS: Seguindo a Jesus nos 
humanizamos.

An: 3 – O ESPÍRITO SANTO NA FAMÍLIA E 
NA COMUNIDADE CRISTÃ.

L.1: A vida na comunidade cristã tem como 
exigência básica: não se ter a pretensão 
de ser o maior e o mais importante. Todos 
precisam de cada um e cada um precisa de 
todos, a fim de que todos possam crescer 
mediante a contribuição de cada um, tanto 
na família, quanto na comunidade.

CANTO (833)

ILUMINA, ILUMINA, NOSSOS PAIS, 
NOSSOS FILHOS E FILHAS! ILUMINA, 
ILUMINA CADA PASSO DAS NOSSAS 
FAMÍLIAS!

An: 4 - O ESPÍRITO SANTO NOS ANIMA 
NA MISSÃO DA IGREJA E NA SOCIEDADE

L.1: “Ide pelo mundo inteiro e proclamai o 
Evangelho a toda criatura! Quem crer e for 
batizado será salvo, mas quem não crer será 
condenado” (Mc 16,15-16).
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L.2: O Ressuscitado se manifesta na missão 
da Igreja e onde quer que a partilha se faça, 
fermentando a fraternidade para que todos 
tenham a vida que Deus deu a todos.

CANTO (47)

VEM, VEM, VEM, VEM ESPÍRITO SANTO 
DE AMOR! VEM A NÓS, TRAZ À IGREJA 
UM NOVO VIGOR!

Presente no início do mundo, presente na 
criação. Do nada geraste a vida, que a vida 
não sofra no irmão.

ACOLHER AS VELAS

An: As sete velas simbolizam os sete dons 
do Espírito Santo

CANTO (846)

A NÓS DESCEI, DIVINA LUZ! A NÓS 
DESCEI, DIVINA LUZ. EM NOSSAS 
ALMAS ACENDEI O AMOR, O AMOR DE 
JESUS (BIS).

Vinde, Santo Espírito e do céu mandai 
luminoso raio! (bis) Vinde, pai dos pobres, 
doador dos dons, luz dos corações! (bis) 
Grande defensor, em nós habitai e nos 
confortai! (bis) Na fadiga pouso, no ardor 
brandura e na dor, ternura. (bis)

Ó Luz venturosa, divinais clarões! Encham 
os corações! (bis) Sem um tal poder, em 
qualquer vivente, nada há de inocente 
(bis) Lavai o impuro, e regai o seco, sarai o 
enfermo! (bis) 

Aos fiéis, que oram com vibrantes sons, dai 
os sete dons! (bis) Dai virtude e prêmio e no 
fim dos dias, eterna alegria! (bis).

Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)

An: SABEDORIA: Dom de perceber o que 
favorece e o que prejudica o projeto de Deus. 

ENTENDIMENTO: Dom que nos ilumina 
para aceitar as verdades reveladas por Deus.

CONSELHO: Dom de discernir caminhos e 
opções, de saber escutar, orientar.

CIÊNCIA: Dom que revela a presença de 
Deus por meio de sua criação

PIEDADE: Dom de estarmos sempre abertos 
à vontade de Deus.

FORTALEZA: Dom que nos torna corajosos 
e perseverantes na missão.

TEMOR A DEUS: Dom de respeitar e amar a 
Deus, afastando-nos do que lhe desagrada. 

4 – A PALAVRA DE DEUS

An: Acolhamos a Bíblia Sagrada que nos 
revela a Palavra de Deus.

CANTO (151)

SANTO LIVRO, SANTO LIVRO, LOUVADO 
SEJA DEUS POR SEUS AUTORES! 
LOUVADO SEJA DEUS POR SEUS 
LEITORES! SANTO LIVRO, SANTO 
LIVRO/ SANTO LIVRO QUE ME ENSINA A 
CONTEMPLAR! / SANTO LIVRO, SANTO 
LIVRO, SANTO LIVRO QUE ME ENSINA A 
CAMINHAR! / QUEM TE LÊ COM AMOR E 
COM FÉ, SANTO LIVRO, / CERTAMENTE 
VIVERÁ MELHOR. / QUEM TE ESTUDA 
QUERENDO APRENDER, / SANTO LIVRO, 
SABERÁ CAMINHAR, SABERÁ!

An: Rezemos meditando o Salmo 
104(103),31-34. Neste louvor, reconhecemos 
o mistério da natureza, descobrindo nele o 
próprio mistério de Deus. (Em casa, você 
pode rezar o Salmo inteiro.)

HOMENS: Que a glória de Javé seja para 
sempre; que Ele se alegre com suas obras! 

MULHERES: Ele olha a terra e ela estremece, 
toca as montanhas e elas fumegam.

HOMENS: Vou cantar a Javé enquanto eu 
viver, louvarei a meu Deus enquanto existir.

MULHERES: Que o meu poema lhe seja 
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agradável, e eu me alegrarei com Javé.

TODOS: Glória ao Pai e ao Filho e ao 
Espírito Santo. Como era no princípio 
agora e sempre. Amém.

An: O Livro dos Atos dos Apóstolos é o 
Evangelho do Espírito. O Espírito prometido 
faz nascer a comunidade cristã e a impulsiona 
para o testemunho aberto e corajoso do 
nome de Jesus e de sua ação libertadora.

Acolhamos a Palavra de Deus cantando:

CANTO (149)

SENHOR, QUE A TUA PALAVRA 
TRANSFORME A NOSSA VIDA, 
QUEREMOS CAMINHAR COM RETIDÃO 
NA TUA LUZ.

No Senhor está, toda graça e salvação, 
nele encontramos o amor e o perdão. Não 
vacilará quem confia no Senhor, Ele nos 
sustenta, nos conduz pela mão.   

PRESIDENTE: Leitura dos Atos dos 
Apóstolos (1,13-14.2,1-4)

CANTO:

INDO E VINDO, TREVAS E LUZ! TUDO É 
GRAÇA, DEUS NOS CONDUZ.

Breve reflexão pelo Presidente.

5 - PRECES: 

PRESIDENTE: Ao Deus que derrama em 
nossos corações o seu Espírito maternal, 
rezemos cantando:

CANTANDO: Envia Teu Espírito Senhor! e 
renova a face da terra.

L.1: Rezemos pelas famílias cristãs, para 
que fortalecidas pela Palavra de Deus e 
iluminadas com a Luz do Espírito Santo, 
reconstruam os laços de afeto e comunhão.

L.2: Rezemos por todos os fiéis que 

participam da mesa da Palavra e da Ceia 
Eucarística, para que sejam sempre mais 
fortes na fé.

L.3: Rezemos para que Jesus nos dê a graça 
de escutar a sua voz e de viver a alegria da 
comunhão fraterna.

L.4: Rezemos por nossa Igreja Una, Santa, 
Católica e Apostólica, para que, guiada 
pelo Espírito Santo, persevere no anúncio 
corajoso do Evangelho de Cristo a todos os 
povos.

L.5: Rezemos para que, fortalecidos pelo 
Espírito Santo vivamos com fidelidade a 
missão que Cristo nos confia, seguindo o 
exemplo de fidelidade de Maria.

PRESIDENTE:  Ó Deus, com a fecundidade 
do vosso Espírito animastes a vida e a 
missão dos primeiros discípulos e discípulas 
de Jesus. Iluminai com o mesmo Espírito os 
nossos corações e acendei neles o fogo do 
vosso amor, para que sejamos testemunhas 
da vossa ressureição. 

TODOS: Amém

CANTO (633)

Ensina o teu povo a rezar, Maria, mãe de 
Jesus, que um dia teu povo desperta e na 
certa vai ver a luz; que um dia teu povo se 
anima e caminha com teu Jesus! 

Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria 
mulher ensina a teu povo teu jeito de ser o 
que Deus quiser! (bis) 

Maria Senhora Nossa, Maria do povo, povo 
de Deus, ensina o teu jeito perfeito de sempre 
escutar teu Deus! (bis)

PRESIDENTE: Maria, que vivestes a Palavra 
encarnada, apontando-nos Jesus, como 
caminho para o céu. Sois Mãe da Igreja, sois 
chuva de graças, que fecunda o coração, 
pois nos ensinais a viver na simplicidade do 
amor, o amor terno e eterno de Jesus.

TODOS: Amém.
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PRESIDENTE: Guiados pelo Espírito de 
Jesus e iluminados pela sabedoria do 
Evangelho, rezemos:

Pai Nosso…

10 Ave Maria (a última cantada).

PRESIDENTE: Glória ao Pai, ao Filho e ao 
Espírito Santo.

TODOS: Amém!

PRESIDENTE: Enviais ao mundo vossa 
Palavra e vosso Espírito Santo, e assim 
não cansais de partilhar conosco a vossa 
vida. Que a nossa vida de comunidade 
testemunhe nossa comunhão convosco. A 
vós, a glória para sempre.

TODOS: Amém!

6 - BENÇÃO

PRESIDENTE: Que Deus Pai nos conceda 
a sua alegria.

TODOS: Amém!

PRESIDENTE: Que Jesus, o Filho de Deus, 
com sua misericórdia esteja ao nosso lado 
na alegria e na tristeza.

TODOS: Amém!

PRESIDENTE: Que o Espírito Santo derrame 
sua força e sua luz sobre nossos corações.

TODOS: Amém!

PRESIDENTE:  Abençoe-nos Deus todo 
poderoso e misericordioso, Pai, Filho e 
Espírito Santo.

TODOS: Amém!

PRESIDENTE: Estejam todos e todas em 
paz e que o Senhor lhes acompanhe!

TODOS: Amém!

PRESIDENTE: Louvado seja Nosso Senhor 
Jesus Cristo.

TODOS: Para sempre seja louvado.

CANTO FINAL (à escolha) (45) Quando o 
Espírito de Deus soprou...

Refrão Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao 
Criador!

Justiça e Paz hão de reinar, e viva o Amor!

(515) Os sete dons.

“Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e 
nós veremos que o Pão é Jesus!”
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“CRESCENDO EM DIREÇÃO A CRISTO” (Ef 1-16) 

Criada pelo Papa João XXIII, no dia 12 de dezembro de 1959, e instalada no dia 15 
de agosto de 1960, a Diocese de Jales celebra seu Jubileu de 60 anos de história. 
Comemorá-lo significa unirmos a porção do povo de Deus desse território para 
intensificar o sentimento de pertença e fortalecer a unidade diocesana, concentrando 
esforços e recursos para as boas obras que Cristo nos chamou a realizar.

O lema do Jubileu dos 60 anos, “Crescendo em direção a Cristo” (Efésios 4,1-16), 
projeta a ação de Deus em nossa história diocesana à luz da Sagrada Escritura, para 
o futuro. Crescer na alegria da verdadeira fé, sabendo valorizar os dons de Deus, 
crescer na identidade da Igreja una, crescer no amor, manifestado uns para com os 
outros e para com todos. 

O resgate da história diocesana, interpretando-a a partir dos desafios do presente 
e identificando os modelos de Igreja que vivemos, vislumbrará a Igreja do futuro. O 
resgate de acontecimentos históricos permitirá traçar a cronologia da vida Diocesana 
e interpretar-los. A geada de 1975 com forte repercussão social, a importância da 
Igreja e os fatos ligados ao catolicismo primitivo, a formação das pastorais, a frente 
rural, as comunidades rurais e as Romarias Diocesanas, são alguns dos episódios 
que permitem o resgate histórico-interpretativo da missão da Diocese de Jales.
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