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Anim. Irmãos e irmãs, alegremo-
-nos com a solenidade de hoje. 
Celebramos o dia feliz em que 
Jesus, soprando sobre os discí-
pulos, concede-lhes o Espírito 
Santo, conferindo-lhes a missão 
de serem testemunhas de sua 
Páscoa e portadores do perdão 
dos pecados. A Igreja, conduzida 
pelo mesmo Espírito, manifes-
ta-se em “diferentes línguas” e 
culturas e nos mantém unidos na 
diversidade. Peçamos ao Senhor 
que renove em nó,s que aqui es-
tamos, o mesmo dom oferecido 
em Pentecostes para que, com 
essa potência do alto, realizemos 
a obra da evangelização. Que o 
Espírito Santo, que nos uniu como 
assembleia para ouvir a Palavra 
do Senhor e partilhar seu Corpo 
e Sangue, confirme nossa missão.

RITOS INICIAIS

CANTO DE ABERTURA
 (HL 2 , p. 255)

1

Estaremos aqui reunidos / como 
estavam em Jerusalém / pois só 
quando vivemos unidos / é que o 
Espírito Santo nos vem.

PENTECOSTES
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1. Ninguém para esse vento passando 
/ ninguém vê, e ele sopra onde quer 
/ Força igual têm o Espírito quando / 
faz a Igreja de Cristo crescer.
2. 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, que é luz.
3. Quando o Espírito espalma suas 
graças / faz dos povos um só coração 
/ Cresce a Igreja onde todas as raças 
/ um só Deus, um só Pai louvarão.

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito San-
to, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

ATO PENITENCIAL3
P. No dia em que celebramos a vitó-
ria de Cristo sobre o pecado e a mor-
te, também nós somos convidados 
a morrer ao pecado e ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos 
necessitados da misericórdia do Pai.

(Silêncio)
P. Senhor, que subindo ao céu, nos 
presenteastes com os dons do Espí-
rito Santo, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que dais vida a todas as 
coisas, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, rei do universo e Senhor 
dos séculos, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

GLÓRIA4
Glória a Deus nas alturas, / e paz 
na terra aos homens por Ele ama-
dos. / Senhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso. / nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos, / 
nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos, / nós vos damos graças por 
vossa imensa glória. / Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito, / Senhor 
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai. / Vós que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós. / 
Vós que tirais o pecado do mundo, 
acolhei a nossa súplica. / Vós que 
estais à direita do Pai, tende pieda-
de de nós. / Só vós sois o Santo, só 
vós, o Senhor, / só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo, / com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai. Amém.

ORAÇÃO5
P. Oremos: (silêncio) Ó Deus, que 
pelo mistério da festa de hoje, san-
tificais a vossa Igreja inteira, em 
todos os povos e nações, derramai 
por toda a extensão do mundo os 
dons do Espírito Santo, e realizai 
agora no coração dos fiéis as ma-
ravilhas que operastes no início da 
pregação do Evangelho. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. O Espírito, doado por Je-
sus aos discípulos, encoraja-os no 
anúncio de Cristo morto e ressusci-
tado. Escutemos com atenção o que 
o Senhor nos dirá.

PRIMEIRA LEITURA
(At 2,1-11

6

Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
1Quando chegou o dia de Pentecos-
tes, os discípulos estavam todos reu-
nidos no mesmo lugar. 2De repente, 
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veio do céu um barulho como se fos-
se uma forte ventania, que encheu 
a casa onde eles se encontravam. 
3Então apareceram línguas como de 
fogo que se repartiram e pousaram 
sobre cada um deles. 4Todos fica-
ram cheios do Espírito Santo e co-
meçaram a falar em outras línguas, 
conforme o Espírito os inspirava. 
5Moravam em Jerusalém judeus de-
votos de todas as nações do mundo. 
6Quando ouviram o barulho, jun-
tou-se a multidão, e todos ficaram 
confusos, pois cada um ouvia os dis-
cípulos falar em sua própria língua. 
7Cheios de espanto e de admiração, 
diziam: “Esses homens que estão fa-
lando não são todos galileus? 8Como 
é que nós os escutamos na nossa 
própria língua? 9Nós que somos par-
tos, medos e elamitas, habitantes da 
Mesopotâmia, da Judéia e da Capa-
dócia, do Ponto e da Ásia, 10da Frígia 
e da Panfília, do Egito e da parte da 
Líbia, próxima de Cirene, também 
romanos que aqui residem; 11judeus 
e prosélitos, cretenses e árabes, to-
dos nós os escutamos anunciarem 
as maravilhas de Deus na nossa pró-
pria língua!” - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO 103/104
(HL 2, p. 57 - CD, fx. 19)
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Enviai o vosso Espírito, Senhor, / e 
da terra toda a face renovai.
1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor!/ 
Ó meu Deus e meu Senhor, como sois 
grande! / Quão numerosas, ó Senhor; 
são vossas obras! / Encheu-se a terra 
com as vossas criaturas. 
2. 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. 
3. Que a glória do Senhor perdure 
sempre, / e alegre-se o Senhor em 
suas obras! Hoje seja-lhe agradável 
o eu canto, / pois o Senhor é a mi-
nha grande alegria. 

SEGUNDA LEITURA
(1Cor 12,3b-7.12-13)

8

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios. Irmãos: 3Nin-
guém pode dizer: Jesus é o Senhor, a 
não ser no Espírito Santo. 4Há diver-
sidade de dons, mas um mesmo é o 
Espírito. 5Há diversidade de ministé-
rios, mas um mesmo é o Senhor. 6Há 

diferentes atividades, mas um mes-
mo Deus que realiza todas as coisas 
em todos. 7A cada um é dada a ma-
nifestação do Espírito em vista do 
bem comum. 12Como o corpo é um, 
embora tenha muitos membros, e 
como todos os membros do corpo, 
embora sejam muitos, formam um 
só corpo, assim também acontece 
com Cristo. 13De fato, todos nós, ju-
deus ou gregos, escravos ou livres, 
fomos batizados num único Espírito, 
para formarmos um único corpo, e 
todos nós bebemos de um único Es-
pírito. -Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SEQUÊNCIA
(HL 2, p. 112)
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A nós descei, divina luz! / A nós 
descei, divina luz! / Em nossas al-
mas acendei / O amor, o amor de 
Jesus! (bis)
1a.Vinde, Santo Espírito / e do céu 
mandai / luminoso raio! (bis)
b. Vinde, Pai dos pobres, / doador 
dos dons, / Luz dos corações! (bis)
c. Grande defensor, / em nós habi-
tai / e nos confortai! (bis)
d. Na fadiga pouso, / no ardor bran-
dura / e na dor ternura. (bis)

2a. Ó luz venturosa, / divinais cla-
rões / encham os corações! (bis)
b. Sem um tal poder, / em qualquer 
vivente, / nada há de inocente! (bis)
c. Lavai o impuro / e regai o seco, / 
sarai o enfermo! (bis)
d. Dobrai a dureza, / aquecei o frio, 
/ livrai do desvio! (bis)

3a. Aos fiéis, que oram / com vibran-
tes sons, / dai os sete dons! (bis)
b. Dai virtude e prêmio / e no fim 
dos dias / eterna alegria! (bis)
c. Aleluia! Aleluia!  / Aleluia! (bis)
d. Aleluia! Aleluia!  / Aleluia! (bis)

ACLAMAÇÃO
(fx. 16)
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Aleluia, aleluia, aleluia!
Vinde, Espírito Divino / e enchei 
os corações / dos fiéis com vossos 
dons! / Acendei neles o amor / 
como um fogo abrasador!

EVANGELHO
(Jo 20,19-23)
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P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
P. 19Ao anoitecer daquele dia, o 
primeiro da semana, estando fe-
chadas, por medo dos judeus, as 
portas do lugar onde os discípulos 
se encontravam, Jesus entrou e 
pondo-se no meio deles, disse: “A 
paz esteja convosco”. 20Depois des-
sas palavras, mostrou-lhes as mãos 
e o lado. Então os discípulos se ale-
graram por verem o Senhor. 21No-
vamente, Jesus disse: “A paz esteja 
convosco. Como o Pai me enviou, 
também eu vos envio”. 22E depois 
de ter dito isto, soprou sobre eles e 
disse: “Recebei o Espírito Santo. 23A 
quem perdoardes os pecados, eles 
lhes serão perdoados; a quem não 
os perdoardes, eles lhes serão reti-
dos”. - Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

PROFISSÃO DE FÉ12
Creio em um só Deus, Pai todo-po-
deroso, / Criador do céu e da ter-
ra; de todas as coisas visíveis e in-
visíveis. / Creio em um só Senhor, 
Jesus Cristo, / Filho Unigênito de 
Deus, / nascido do Pai antes de to-
dos os séculos: / Deus de Deus, / luz 
da luz, / Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro, / gerado, não criado, / 
consubstancial ao Pai. / Por Ele to-
das as coisas foram feitas. / E por 
nós, homens, e para nossa salva-
ção, / desceu dos céus: 

(Todos se inclinam)
P. e se encarnou pelo Espírito Santo, 
/ no seio da virgem Maria, / e se fez 
homem. 

(Retorna-se à posição anterior)
T. Também por nós foi crucificado / 
sob Pôncio Pilatos; / padeceu e foi 
sepultado. / Ressuscitou ao terceiro 
dia, / conforme as Escrituras, / e su-
biu aos céus, / onde está sentado à 
direita do Pai. / E de novo há de vir, 
em sua glória, / para julgar os vivos 
e os mortos; / e o seu reino não terá 
fim. / Creio no Espírito Santo, / Se-
nhor que dá a vida, / e procede do 
Pai e do Filho; / e com o Pai e o Filho 
é adorado e glorificado: / ele que fa-
lou pelos profetas. / Creio na Igreja, 
/una, santa, católica e apostólica. / 
Professo um só batismo / para re-
missão dos pecados. / E espero a 
ressurreição dos mortos / e a vida 
do mundo que há de vir. Amém.
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ORAÇÃO DOS FIÉIS13
P. Irmãos e irmãs, oremos ao Se-
nhor do Universo para que envie o 
seu Espírito sobre a Igreja e sobre o 
Universo, dizendo: 
T. Enviai, Senhor, o vosso Espírito. 
1. Sobre as Igrejas que procuram a 
unidade: 
2. Sobre o Papa Francisco, nosso 
Arcebispo, seus bispos auxiliares e 
todo clero:
3. Sobre o nosso próximo Sínodo 
Arquidiocesano:
4. Sobre os consagrados e consa-
gradas: 
5. Sobre os que trabalham em ter-
ras de missão: 
6. Sobre os jovens que buscam um 
sentido para a vida: 
7. Sobre as crianças, especialmente 
aquelas que se encontram abando-
nadas: 
8. Sobre as famílias, e de modo es-
pecial as que se encontram em crise: 
9. Sobre os doentes, sobre os que 
choram e sobre os moradores de rua:
10. Sobre os que lutam em defesa 
dos direitos humanos:

(outras preces da comunidade)
P. Deus eterno e cheio de amor, que 
enviais aos corações dos vossos fi-
lhos o Espírito Santo, tornai-nos 
suas testemunhas, para proclamar-
mos as vossas maravilhas. Por Cris-
to Senhor nosso.
T. Amém.

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS

(HL 2, p. 49 - CD XVI, fx. 17)
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Suscitai, ó Senhor Deus, / suscitai 
vosso poder, / Confirmai este po-
der / que por nós manifestastes!
1. Contemplamos, ó Senhor, vosso 
cortejo que desfila, é a entrada do 
meu Deus, / do meu rei, no santuário.
2. Os cantores vão à frente, / vão 
atrás os tocadores / e no meio vão 
as jovens / a tocar seus tamborins.
3. Reinos da terra, celebrai / o nos-
so Deus, cantai-lhe salmos! / Eis 
que eleva e faz ouvir / a sua voz, voz 
poderosa.
4. Em seu templo ele é terrível / e 
a seu povo dá poder, / bendito seja 
o Senhor Deus, / agora e sempre! 
Amém, amém!

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

15

P. Concedei-nos, ó Deus, que o Es-
pírito Santo nos faça compreender 
melhor o mistério deste sacrifício e 
nos manifeste toda verdade, segun-
do a promessa do vosso Filho. Que 
vive e reina para sempre.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA
I (Pref. O mistério de Pentecostes)
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P. 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 to-
do-poderoso. Para levar à plenitude 
os mistérios pascais, derramastes, 
hoje, 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, cantan-
do (dizendo) a uma só voz.
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Pai de misericórdia, a quem so-
bem nossos louvores, nós vos pe-
dimos por Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que abençoeis † 
estas oferendas apresentadas ao 
vosso altar.
T. Abençoai nossa oferenda, ó Se-
nhor!
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 ser-
vo, o Papa Francisco, por nosso Bispo 
Odilo, e por todos os que guardam a 
fé que receberam dos apóstolos.
T. Conservai a vossa Igreja sempre 
unida. 
1C. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos fi-
lhos e filhas..., e de todos os que cir-
cundam este altar, dos quais conhe-
ceis a fidelidade e a dedicação em 
vos servir. Eles vos oferecem conos-
co 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 fi-
lhos!

2C. Em comunhão com toda a Igre-
ja, celebramos do dia santo de Pen-
tecostes em que o Espírito Santo 
em línguas de fogo manifestou-se 
aos Apóstolos. Veneramos também 
a sempre Virgem Maria e seu espo-
so 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!
CP. 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. 
CC. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e san-
tificar 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 Se-
nhor!
Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão em suas mãos, ele-
vou 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 SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição.
CC. Celebrando, pois, a memória da 
paixão do vosso Filho, da sua res-
surreição dentre os mortos e glorio-
sa ascensão aos céus, nós, vossos 
servos, e também vosso povo san-
to, 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!
Recebei, ó Pai, esta oferenda, como 
recebestes a oferta de Abel, o sacri-
fício de Abraão e dos dons de Mel-
quisedeque. Nós vos suplicamos 
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Valorizar a água e somar esforços é a melhor maneira de cuidar bem

A água não nasce na torneira
Ela percorre um longo caminho desde que é coletada
e tratada para chegar a sua casa própria para o consumo.

Água,
cuide bem desse bem.

porque cada gota vale muito.

que ela seja levada à vossa presen-
ça, 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!
3C. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos e filhas N. e N. que partiram 
desta vida, marcados com o sinal da 
fé. A eles, e a todos os que adorme-
ceram no Cristo, concedei a felicida-
de, a luz e a paz.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
4C. E a todos nós pecadores, que 
confiamos na vossa imensa mise-
ricórdia, concedei, não por nossos 
méritos, mas por vossa bondade, o 
convívio dos Apóstolos e Mártires: 
João Batista e Estevão, Matias e 
Barnabé ... e todos os vossos san-
tos. Por Cristo, Senhor nosso. 
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
Por ele não cessais de criar e santi-
ficar estes bens e distribuí-los entre 
nós.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo e 
em Cristo...
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO17

CANTO DE COMUNHÃO
Sl 33/32 (HL 2, p. 38, fx. 18)

1718

Todos ficaram cheios do Espírito 
Santo / E proclamavam as maravi-
lhas de Deus. / Aleluia!
1. Ó justos, alegrai-vos no Senhor / 
aos retos fica bem glorificá-lo. / Dai 
graças ao Senhor ao som da harpa, 
/ na lira de dez cordas celebrai-o!
2. A palavra do Senhor criou os céus 
/ e o sopro de seus lábios, as estre-
las. / Como num odre junta as águas 
do oceano / e mantém no seu limite 
as grandes águas.
3. Adore ao Senhor a terra inteira 
/ e o respeitem os que habitam o 
universo! / Ele falou e toda a terra 
foi criada, / Ele ordenou e as coisas 
todas existiram.

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

19

P. Oremos: Ó Deus, que enriqueceis 
a vossa Igreja com os bens do céu, 
conservai a graça que lhe destes, 
para que cresçam os dons do Espírito 
Santo; e o alimento espiritual que re-
cebemos aumente em nós a eterna 
redenção. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

RITOS FINAIS

BÊNÇÃO FINAL20
P. Deus, o Pai das luzes, que hoje 
iluminou os corações dos discípu-
los, derramando sobre eles o Espí-
rito Santo, vos conceda a alegria de 
sua benção e a plenitude dos dons 
do mesmo Espírito. 
T. Amém.
P. Aquele fogo, descido de modo ad-
mirável sobre os discípulos, purifique 

os vossos corações de todo o mal e 
vos transfigure em sua luz. 
T. Amém.
P. 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.
P. Abençoe-vos Deus...
T. Amém.

CANTO FINAL
(HL 3, p. 367 - CO 360)

21

9 de junho
SÃO JOSÉ DE ANCHIETA

SOLENIDADE DE 
CORPUS CHRISTI

15 de junho, às 9 horas, 
na Praça da Sé.

VINDE ESPÍRITO SANTO, RENOVAI NOSSA ARQUIDIOCESE!
O mesmo Espírito Santo, enviado 
por Cristo sobre os apóstolos e a 
Igreja nascente, continua a agir na 
Igreja também hoje. Ele a mantém 
firme na fé verdadeira, renova sem-
pre suas forças e faz com que a Igre-
ja encontre respostas novas para 
os desafios novos que enfrenta. O 
Espírito Santo confere dinamismo e 
vitalidade à Igreja.
Estamos para celebrar um Sínodo 
arquidiocesano em São Paulo, para 
renovar a vida de nossa Igreja na Me-
trópole. O Sínodo diocesano é um 
acontecimento eclesial de grande 
significado e se destina a rever e ava-
liar toda a ação pastoral que estamos 
realizando, desejosos de discernir e 
acolher os apelos de Deus e os cami-
nhos novos da missão que está reser-
vada à nossa Igreja em São Paulo.
Serve também o Sínodo para dar 
graças a Deus por tudo o que de 
belo e de bom já se fez e está sen-
do feito no trabalho de nossa Igre-
ja; para revigorar o que está bem, 

corrigir e adequar o que precisa ser 
feito de modo diverso, em vista de 
nossa fidelidade à missão recebida; 
e para traçar as grandes diretrizes 
de ação para nossa Arquidiocese 
nos próximos anos.
Quando a Igreja está diante de gran-
des decisões, ela invoca o Espírito 
Santo. Convido todos a invocarem 
intensamente a ajuda do Espírito 
para o Sínodo de nossa arquidioce-
se. O Sínodo deverá envolver am-
plamente em suas etapas e ações 
os membros da nossa arquidiocese: 
clero, religiosos e leigos. Rezemos 
todos os dias pelo bom êxito do Sí-
nodo e pelos seus frutos.
Maria, Mãe da Igreja, que esteve com 
os apóstolos na vinda do Espírito San-
to, interceda por nossa Igreja em São 
Paulo, para que possamos receber e 
acolher as graças do mesmo Espírito 
Santo também agora, na realização 
do Sínodo arquidiocesano.

Cardeal Odilo P. Scherer
Arcebispo de São Paulo


