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ANO A (VERMELHO)

SOLENIDADE DE PENTECOSTES
Jesus nos dá o Espírito Santo
3. ATO PENITENCIAL

Vamos começar a missa!

Sugestões: 1) Preparar previamente a
celebração e ensaiar os cantos, para que
tudo fique bem bonito. 2) Algumas crianças podem levar, na procissão de entrada,
cartazes que apresentem os sete dons do
Espírito Santo: Sabedoria, Entendimento,
Ciência, Conselho, Fortaleza, Piedade e Temor de Deus.
CD: AS CRIANÇAS CANTAM A PÁSCOA E PENTECOSTES – Missa:
PENTECOSTES (Paulus)

1. CANTO DE ABERTURA
1. Unidos no amor e na esperança, / com alegria vamos todos celebrar / a vinda do Espírito Santo, / luz
de Deus, que vem do céu nos iluminar.
Então vem, Espírito Santo! / Derrama sobre nós tua luz,
/ renova nossa fé / e nos leva até Jesus (bis).
2. Deus criou o mundo com sabedoria, / disse: “Haja
luz” e a luz veio brilhar. / A vida alimentou-se do Espírito, / e Jesus foi enviado para o Reino anunciar.
3. Do coração de Jesus sai água viva / e seu sangue
por nós foi derramado. / O Espírito pousa em Jesus
Cristo / e Deus fala: “Tu és o meu Filho amado”.
4. A unção vem confirmar nosso batismo / pelo Espírito
que sopra sobre nós, / brisa suave, vento santificador
/ que nos dá uma vida nova.

2. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre: Queridas crianças, meus irmãos e irmãs, bem-vindos a esta Eucaristia. Com muita alegria, iniciemos
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Crianças: Amém.
Padre: O Deus da esperança, que nos cumula de toda
alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo,
esteja convosco.
Crianças: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor
de Cristo.
Padre (ou animador/a): Jesus dá aos discípulos e a
nós o Espírito Santo, que nos ilumina e conduz para
sermos continuadores de sua missão no mundo.
Deixando-nos conduzir pelo Espírito do Senhor, que
nos fala nesta liturgia, e acolhendo com amor os seus
dons, anunciaremos com coragem o Reino de Deus
e saberemos viver o perdão, a fraternidade e a paz.

(cantado)

Padre: Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós
e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito
ao arrependimento para sermos menos indignos de
aproximar-nos da mesa do Senhor (pausa). Cantemos.
1. Ó Espírito de Deus, sinto agora que aqui estás, /
querendo corrigir meus erros e me ajudar a caminhar.
/ Jesus ensina a rezar e a praticar o amor, / mas minhas faltas são tantas, Pai, / à tua Palavra não dou
valor.
Perdoa-me, Senhor, pela falta de união, / quando o
amor e o respeito não permanecem no meu coração.
/ Perdoa-me, Jesus! Fortalece a minha fé, / abençoa
minha vida, ó Jesus de Nazaré.
2. Ó Espírito de Deus, sinto agora a tua luz / a conduzir
meus passos e levar-me até Jesus. / Jesus ensina a
perdoar e a viver em oração, / mas minhas faltas são
tantas, Pai, / não vivo em paz com meus irmãos.
3. Ó Espírito de Deus, sinto teu sopro a envolver-me,
/ querendo afastar de mim o egoísmo e proteger-me.
/ Quero ser a sementinha que germina no teu Reino,
Pai, / para florescer, crescer, ó Deus, / e ao teu lado
construir a paz.
Padre: Deus misericordioso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Crianças: Amém.

4. GLÓRIA

(cantado)

Glória a Deus criador, / glória, glória a Jesus salvador!
/ Glória, glória ao Espírito Santo, que é esperança,
amor, confiança, luz do Senhor! / Espírito Santo, que
é esperança, amor, confiança, luz do Senhor.
1. Deus criou o céu e a terra / e enviou seu Filho, Jesus,
salvador. / Vamos todos cantar alegres, / exaltando a
Santíssima Trindade de amor.
2. Deus criou o céu e a terra / e enviou o seu Espírito
de amor. / Vamos todos cantar alegres, / exaltando e
louvando toda a glória do Senhor.
OREMOS: Ó Deus, que, pelo mistério da festa de hoje,
santificais 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 maravilhas que operastes no início da pregação do
Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
Crianças: Amém.
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Palavra de Deus
Animador(a): O Espírito Santo, doa
dor de todos os dons, abre nossa
mente e coração para acolhermos
e compreendermos o que o Senhor
nos diz. Ouçamos atentamente a
Palavra que nos será proclamada.

5. I LEITURA (At 2,1-11)
Leitura dos Atos dos Apóstolos. – 1Quando chegou o dia
de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos
no mesmo lugar. 2De repente, veio do céu um barulho
como se fosse 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 ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito
os inspirava. 5Moravam em Jerusalém judeus devotos,
de todas as nações do mundo. 6Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos,
pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria
língua. 7Cheios de espanto e admiração, diziam: “Esses
homens que estão falando não são todos galileus?
8
Como é que nós os escutamos na nossa própria língua?
9
Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes
da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, 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, todos
nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na
nossa própria língua!” – Palavra do Senhor.
Crianças: Graças a Deus.

6. SALMO DE RESPOSTA (103)

judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados
num único Espírito, para formarmos um único corpo, e
todos nós bebemos de um único Espírito. – Palavra do
Senhor.
Crianças: Graças a Deus.

8. SEQUÊNCIA

(cantada)

(CD: CANTANDO OS SALMOS - ANO A, v. 2, faixa 2 – Paulus)

1. Espírito de Deus, / enviai dos céus /: um raio de luz!
2. Vinde, Pai dos pobres, / dai aos corações /: vossos
sete dons.
3. Consolo que acalma, / hóspede da alma, /: doce
alívio, vinde!
4. No labor descanso, / na aflição remanso, /: no calor aragem.
5. Enchei, luz bendita, / chama que crepita, /: o íntimo de nós!
6. Sem a luz que acode, / nada o homem pode, /:
nenhum bem há nele.
7. Ao sujo lavai, / ao seco regai, /: curai o doente.
8. Dobrai o que é duro, / guiai no escuro, /: o frio
aquecei.
9. Dai à vossa Igreja, / que espera e deseja, /: vossos
sete dons.
10. Dai em prêmio ao forte / uma santa morte, /: alegria eterna! :/ /: Amém!

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia! / Viva, viva a Palavra de Deus
(bis).
1. Crianças, cantem alegres para ouvir Jesus falar. /
É a vinda do Espírito Santo que a Palavra vai revelar.
2. Crianças batam palmas à Palavra de Jesus. / É a
vinda do Espírito Santo, que vem nos dar a sua luz!

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 meu
canto, / pois o Senhor é a minha grande alegria!

7. II LEITURA (1Cor 12,3b-7.12-13)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
– Irmãos, 3bninguém pode dizer: “Jesus é o Senhor”, a
não ser no Espírito Santo. 4Há diversidade de dons, mas
um mesmo é o Espírito. 5Há diversidade de ministérios,
mas um mesmo é o Senhor. 6Há diferentes atividades,
mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em
todos. 7A cada um é dada a manifestação 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,
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10. EVANGELHO (Jo 20,19-23)
Padre: O Senhor esteja convosco.
Crianças: Ele está no meio de nós.
Padre: Proclamação do Evangelho de @ Jesus Cristo
segundo João.
Crianças: Glória a vós, Senhor.
19
Padre: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana,
estando fechadas, 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”.
20
Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado.

Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor.
21
Novamente, Jesus disse: “A paz esteja convosco. Como
o Pai me enviou, também eu vos envio”. 22E depois de ter
dito isso, 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
retidos”. – Palavra da salvação.
Crianças: Glória a vós, Senhor.

11. EU CREIO EM DEUS

(rezado em dois coros)

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 da 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.
Todos: Amém.

12. A PALAVRA SE FAZ ORAÇÃO
Padre: Queridas crianças, irmãos e irmãs, rezemos, de
forma alternada, a oração ao Espírito Santo.
Lado 1: Espírito Santo, / amor eterno do Pai e do Filho,
/ nós te adoramos, agradecemos, amamos e pedimos
perdão / por todas as vezes que te ofendemos / em nós
e no nosso próximo.
Lado 2: Espírito da verdade, / consagramos-te a nossa
mente, imaginação e memória: / ilumina-nos. / Que
possamos conhecer Jesus Cristo mestre, / compreender o seu Evangelho e tudo o que ensina a santa Igreja.
/ Aumenta em nós o dom da sabedoria, da ciência, do
entendimento e do conselho.
Lado 1: Espírito santificador, / consagramos-te a nossa
vontade: / guia-nos segundo os teus desígnios, / ajuda-nos a ser fiéis na obediência aos mandamentos e no
cumprimento dos nossos deveres. / Concede-nos o dom
da fortaleza e o santo temor de Deus.
Lado 2: Espírito vivificador, / consagramos-te o nosso
coração: / guarda e faze crescer em nós a vida divina. /
Concede-nos o dom da piedade.
Pode-se acrescentar outros pedidos da comunidade.

Padre: Por Cristo, nosso Senhor.
Crianças: Amém.

À mesa com Jesus
Animador(a): Jesus nos concede
os dons do Espírito Santo para que
os partilhemos com nossos irmãos
e irmãs. Com o pão e o vinho, ofertemos nossa vida e nosso desejo de
vivermos o perdão e a paz. Enquanto o altar é preparado, cantemos.

13. MOMENTO DAS OFERTAS
1. No altar da Eucaristia, o Espírito Santo de luz /
transforma o pão e o vinho em alimento, que é Jesus!

Bendito és tu, Deus de infinita bondade, / pela terra,
semente e frutos da vida! / Bendito és tu, Deus do amor
e da luz, / que nos deu vida nova em Cristo Jesus.
2. Ao altar da Eucaristia viemos ofertar / os frutos que
recebemos e queremos partilhar.
3. No altar da Eucaristia Jesus presente está. / Ofertamos nossa vida e com Cristo vamos caminhar.
4. No altar da Eucaristia colocamos nosso coração.
/ Jesus Cristo nos convida a vivermos em missão.
Padre: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício
seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Crianças: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.
CONCEDEI-NOS, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça
compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos
manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso
Filho. Que vive e reina para sempre. Crianças: Amém.

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (Missal, págs. 319/478)
Padre: O Senhor esteja convosco.
Crianças: Ele está no meio de nós.
Padre: Corações ao alto.
Crianças: O nosso coração está em Deus.
Padre: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Crianças: É nosso dever e nossa salvação.
Padre: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever
e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-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, cantando (dizendo) a uma só voz:
Crianças: Santo, santo, santo, Senhor, Deus do uni
verso! O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
Padre: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda
santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando
sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para
nós o Corpo e  o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho
e Senhor nosso.
Crianças: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Padre: Estando para ser entregue e abraçando livremente
a paixão, ele tomou o pão, 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 SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS,
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PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
Crianças: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que
nos libertastes pela cruz e ressurreição!
Padre: Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida
e o cálice da salvação; e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Crianças: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Padre: E nós vos suplicamos que, participando do Corpo
e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo.
Crianças: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Padre: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz
presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade,
com o papa N., com o nosso bispo N. e todos os ministros do vosso povo.
Crianças: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Padre: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs
que morreram na esperança da ressurreição e de todos
os que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz
da vossa face.
Crianças: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Padre: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos
nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem
Maria, Mãe de Deus, com são José, seu esposo, com
os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos
serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por
Jesus Cristo, vosso Filho.
Crianças: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
Padre: 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. Crianças: Amém.

15. PAI-NOSSO
Padre: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela
sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
Todos: Pai nosso que estais nos céus...
Padre: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos
os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos
a vinda do Cristo salvador.
Crianças: Vosso é o Reino, o poder e a glória para sempre.
Padre: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz”. Não
olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa
Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Crianças: Amém.
Padre: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Crianças: O amor de Cristo nos uniu.

Padre: No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos
com um sinal de paz. Todos dão a paz aos que estão próximos.
Crianças: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado...
Padre: Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!
Crianças: Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em
minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a).

16. CANTO DE COMUNHÃO
Graças, sempre te darei graças, Senhor! / Graças pelo
teu infinito amor! / Graças, pois nesta comunhão / és
fonte de vida eterna e salvação.
1. Jesus, estou em tua mesa de fraterna refeição, /
fonte de vida, esperança e presença de luz / que me
faz ficar contigo e com teu amor. / Transborda em meu
coração tua paz, Jesus.
2. Jesus, eu te agradeço pela tua presença sagrada!
/ Tu és verdadeiro alimento no vinho e no pão! / Teu
Corpo e teu Sangue saciam toda sede e toda fome! /
Te louvo e te dou graças nesta comunhão.
3. Jesus, és o pão vivo do céu, que desceu para a vida
do mundo. / Teu Espírito Santo renova-me e traz a luz,
/ luz que ilumina os caminhos e conduz a tua Igreja. /
Com fé e confiança, te louvo, Jesus.
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 recebemos aumente em nós a eterna redenção. Por
Cristo, nosso Senhor.
Crianças: Amém.
Pode haver avisos da comunidade e parabéns aos aniversariantes.

17. BÊNÇÃO FINAL
Padre: O Senhor esteja convosco.
Crianças: Ele está no meio de nós.
Padre: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho @
e Espírito Santo.
Crianças: Amém.
Padre: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe, aleluia,
aleluia.
Crianças: Graças a Deus, aleluia, aleluia.

18. LOUVOR FINAL
1. O Santo Espírito de Deus derrama sobre nós seus
dons, / põe o tesouro da sua graça em nossa oração,
/ dá fortaleza para vencermos a tentação / e entendimento quando Jesus fala em nosso coração.
Jesus disse: “Eu vos dou a paz, vos deixo a minha paz”.
/ Sua mensagem nos ensina como viver e amar. / Para
que o mundo tenha esperança, é preciso saber /: que
a paz depende de nós, depende de você.

LIÇÃO DE VIDA
• Recebemos os dons do Espírito Santo para par
tilhá-los, com generosidade e amor, com todas as
pessoas.

Se for oportuno, o presidente faz o convite para se darem a paz:
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