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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
SOLENIDADE DE PENTECOSTES 

23 DE MAIO DE 2021 
 

Continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra de Deus 
para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São muitos os horários 

de transmissão de missas em nossos canais católicos que podemos 
acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo sacerdotal que nosso 
batismo nos conferiu, podemos não só acompanhar, mas CELEBRAR com 

nossas famílias o Dia do Senhor. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 

Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso com flores, um 
crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora e uma vela a ser acesa 
no momento da celebração. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou a 
mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam juntos. 

 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os 
cantos são sugestões e podem ser substituídos por outros, levando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 
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CELEBRAÇÃO 
 

O SENHOR NOS REÚNE 
 
Canto:1 
 

 
 

O Espírito do Senhor o universo 
todo encheu. Tudo abarca em seu 
saber tudo enlaça em seu amor. 

Aleluia! Aleluia! (Bis) 

 

 

 

 

 
1. Dos órfãos é pai das viúvas 

juiz. Em sua morada só ele é 
quem diz. Quem estava sozinho 

família encontrou. Quem estava 
oprimido tua mão libertou! 

 

2. À frente do povo saíste, ó Deus, 
os céus gotejaram, a terra 

tremeu; na sua presença, se 
abala o Sinai, é Deus que avança, 

que avança e vai! 

  
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 

D.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo, estejam convosco. 

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 
D.: No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do 

coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e 
irmãs. 

 

(Breve momento de silêncio) 
 

D.: Senhor, que, subindo ao céu, nos presenteastes com o dom do 
Espírito, tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

D.: Cristo, que dais vida a todas as coisas pelo poder da vossa palavra, 
tende piedade de nós. 

T.: Cristo, tende piedade de nós. 
D.: Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 

D.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 
T.: Amém. 

 
T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele 

amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=JcvfBPt-IwE 

https://www.youtube.com/watch?v=JcvfBPt-IwE
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louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos 

glorificamos, 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 piedade 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. 

 
D.: Oremos. (pequeno silêncio) 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 Espirito 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 Espirito Santo. 

T.: Amém. 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:         (At 2,1-11) 
 

L.: Leitura dos Atos dos Apóstolos. 
Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos 
reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se 

fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. 
Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram 

sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. 
Moravam em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações do mundo. 

Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram 
confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. 
Cheios de espanto e de admiração, diziam: 'Esses homens que estão 

falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa 
própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da 

Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e 
da Panfília, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também 
romanos que aqui residem; judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos 

nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria 
língua!'. Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 
Salmo:2                (Sl 103) 

 
R.: Enviai o vosso Espírito Senhor* 
e da terra toda a face renovai. 
 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=bpIE4uo2eqs 

https://www.youtube.com/watch?v=bpIE4uo2eqs
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L.: 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! R. 
 
R.: Enviai o vosso Espírito Senhor* 

e da terra toda a face renovai. 
 
L.: 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. R. 
 
L.: 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! R. 
 
Segunda leitura:           (1Cor 12,3b-7.12-13) 

 

L.: Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor a não ser no Espírito 
Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há 

diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes 
atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A 

cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. 
Como 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. De fato, todos nós, 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. 
T.: Graças a Deus. 

 

Sequência:3 
 
Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz! 

Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons. 
 

Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde! 
No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. 
 

Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. 
Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. 
 

Enchei, luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós! 
Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=UCSCdAwnxQ8 

https://www.youtube.com/watch?v=UCSCdAwnxQ8
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Dai à vossa Igreja, que espera e deseja, vossos sete dons. 

Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. 
Amém! 

 
Aclamação ao Evangelho:4 
 

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Vinde, Espírito Divino, 

e enchei com vossos dons os corações dos fiéis; 
e acendei neles o amor como um fogo abrasador! 

 
EVANGELHO:                (Jo 20,19-23) 
 

L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 
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'. 
Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os 

discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: 'A 
paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio'. E 
depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: 'Recebei o Espírito Santo. 

A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem os não 
perdoardes, eles lhes serão retidos'. Palavra da Salvação. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
 

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 
D.: Professemos a nossa fé: 

T.: 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. Amém. 
 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 

D.: O Senhor infundiu em nós o seu Espírito Santo, fazendo-nos filhos 
de adoção. Com a fé e a liberdade de filhos elevemos ao Pai as nossas 
orações e juntos digamos:  

 
T.: Dai-nos o vosso Espírito de Amor, ó Pai! 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=KSx0hGZQK5E 

https://www.youtube.com/watch?v=KSx0hGZQK5E
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L.: Como um dia sobre os apóstolos reunidos no Cenáculo com Maria, 

assim hoje, ó Pai, envia o vosso Espírito Santo sobre toda a Igreja e sobre 
cada comunidade reunida no nome de Jesus, para que sejam renovadas 

e saibam anunciar fielmente o Evangelho a cada povo e cultura, nós vos 
pedimos. 
 

T.: Dai-nos o vosso Espírito de Amor, ó Pai! 
 
L.: Iluminai o Papa, todo o clero e todos que tem responsabilidade de guia 

na Igreja, para que o seu ministério seja a serviço do discernimento dos 
carismas presentes em cada batizado para a edificação da comunidade 

eclesial, nós vos pedimos. 
 
L.: Enchei, ó Pai, as nossas casas e as nossas famílias do vosso Santo 

Espírito, para que dê sabedoria às mentes, calor aos corações esfriados, 
dobre cada rigidez, cure as feridas que sangram, nós vos pedimos. 

 
L.: Diante do vosso Filho Jesus, que da Cruz nos doa o sopro do seu 
Espírito, nos recordamos, ó Pai, dos nossos parentes e amigos defuntos 

(pausa); nos lembramos também das vítimas da pandemia. Fazei 
resplandecer sobre todos o esplendor do vosso rosto, nós vos pedimos. 
 

(Preces espontâneas...) 
 

D.: Guiados pelo Espírito de Jesus, e iluminados pela sabedoria do 
Evangelho, ousamos dizer: 
T.: Pai nosso... 

 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, 

derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria da sua 
bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. 

T.: Amém. 
 
D.: Aquele fogo, descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique 
os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. 

T.: Amém. 

 
D.: Aquele que na proclamação de uma só́ fé́ reuniu todas as línguas vos 
faça perseverar na mesma fé́, passando da esperança à realidade. 

T.: Amém. 
 
D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 

T.: Amém. 
D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 

T.: Para sempre seja louvado. 
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Sugestões de Cantos: 
 

A) 5 
1. O Espírito de Deus repousa sobre mim e assim caminhando eu vou. 
Alegria, paz e amor, fruto que vem de ti, Senhor em mim brotou. 

 
Glória, glória eterna, glória a Ti, Senhor. (bis) 
 

2. Servi ao Senhor com toda alegria, vinde exultaremos. 

Saber que o Senhor é Deus e Salvador e só a Ele pertencemos. 
 

B)6 
Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. 
Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. 

 
1. Ninguém para esse vento passando 
Ninguém vê, e ele sopra onde quer 

Força igual tem 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. Sua imagem são línguas ardentes 
Pois o amor é comunicação 

E é preciso que todas as gentes 
Saibam quanto felizes serão 
 

4. 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 
 

 
 
 

 
Para acessar semanalmente o subsídio “Celebrar em Família” acesse o 

site cnbb.org.br, na aba principal clique em “Formação”, depois 
“Downloads”, ou acesse diretamente o link: 

https://www.cnbb.org.br/downloads/ 

 

                                                           
5 https://www.youtube.com/watch?v=axjN8-BUvJQ 
6 https://www.youtube.com/watch?v=0FwVj_5oPAM 
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