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MSC 

PENTECOSTES  
 - COR VERMELHO – ANO C -    

 
 

São Paulo, 09 de junho de 2019 

Missa 9hs 

 

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

Ambientação: (Refrões orantes)  
 

No presbitério, Círio Pascal  

Intenções da Celebração 

Acendimento das Velas do Altar e da Palavra -Mantra 

Círio deve está em local de destaque,  no lado esquerdo do Presbitério – Esquerda do Presidente( Lugar onde ficou nas 

missas pelas almas nas segundas feiras do tempo pascal) 

 

“O DOM DO ESPÍRITO SANTO DERRAMADO SOBRE TODA A IGREJA” 
 

Animador: Irmãos e irmãs, reunidos nesta solenidade de Pentecostes para receber os dons do 

Espírito criador e unificador, somos congregados na mesma fé e numa só família. Jesus nos 

renova com a força do seu Espírito e nos envia para anunciar as maravilhas de Deus. O amor 

de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito que habita em nós, e nos cumula 

com vários dons e ministérios. Alegres, cantemos    
 

RITOS INICIAIS 
 

Procissão de Entrada -Cruz, Evangeliário, ministros da Palavra, Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão 

Saudação  

Ato Penitencial - Motivado pelo presidente – (Aspersão) 

Glória  

Oremos – Presidente 
 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

Anim. O Espírito de Deus nos anima a falar a linguagem do amor. Batizados no Espírito, formamos um só 

corpo e assumimos o compromisso com o projeto de Jesus.  
 

(Refrão Meditativo) 
1ª Leitura (At 2,1-11) 

 

Salmo (SL 103) 

R/.  “Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai!”  

 

Sequência  
 

Aclamação do Evangelho 

Anim. A presença do Ressuscitado provoca alegria entre os discípulos e os prepara para serem mensageiros 

da paz e da reconciliação. Aclamemos o Santo Evangelho 
 

Evangelho (Jo 20, 19-23) 
 

Homilia 
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MSC 

Oração dos Fiéis. 
 

R./ Enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. 
 

1. “Soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo” (Jo.20,22) 

Senhor, enviai sobre a Igreja e todos os cristãos os vossos sete dons: Sabedoria, Entendimento, Divina 

Ciência, Conselho, Fortaleza, Piedade e Temor para que busquemos falar a linguagem do amor, fiéis ao 

projeto de Jesus. Nós vos pedimos 
 

2. “A Paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio”. (Jo.20,21) 

Senhor, enviai vosso Espírito Santo sobre todas as pessoas, que buscam o diálogo, respeitando as diferenças 

entre si, mas se esforçando para promover a unidade e a paz. Nós vos pedimos   
 

3. “Enviais o vosso Espírito e da terra toda a face renovais” (Sl.103)  

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, enviai o vosso Espírito sobre os devotos, as 

famílias, curai os doentes, amparai os necessitados e dai-nos a graça de perseverar na fé, na esperança   e 

na caridade. Nós vos pedimos   

ORAÇÃO – Concluída pelo Pe. da celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

RITO DA COMUNHÃO 

Pai Nosso 

Paz 

Comunhão 

Oração Final 

Rito para apagar o Círio Pascal    
 

(Terminada a oração depois da comunhão o Sacerdote se dirige junto ao círio ainda aceso e faz uma breve introdução) 
 

PR: Irmãos e irmãs, na noite da Vigília Pascal, aclamamos Cristo nossa Luz e acendemos o Círio pascal. A 

luz do círio nos acompanhou nestes cinquenta dias. Hoje, dia de Pentecostes, ao concluir o tempo da Páscoa, 

o círio é apagado. Este sinal nos é tirado para que, educados na escola pascal do mestre ressuscitado, nos 

tornemos a “luz de Cristo” que se irradia, como uma coluna luminosa que passa no mundo, para iluminar os 

irmãos e irmãs e guiá-los no êxodo definitivo rumo ao céu.  
(Padre pode cantar esta invocação) 

PR: Cristo Luz do mundo! 

ASSEMBLEIA: Demos graças a Deus! 
 

(Se houver turibulo, incensa-se o círio pascal – Enquanto isso, canta-se um canto apropriado) 
 

PADRE: Dignai-vos, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé; que em vosso templo elas refuljam 

constantemente, alimentadas por vós, que sois a luz eterna. Sejam iluminados os recantos escuros do nosso 

espírito e sejam expulsas para longe de nós as trevas do mundo. Vós, que viveis e reinais para sempre. 

ASSEMBLEIA: Amém 
(Enquanto canta-se, apaga-se a vela do círio – Procede-se os passos finais da celebração) 

 

Avisos Paroquiais 

Aniversariantes 
 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 

BENÇÃO FINAL 

CANTO FINAL 
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