DOMINGO DE PENTECOSTES
Solenidade

Vésperas I
Hino.
Salmodia
Ant. 1		 Quando chegou o dia de Pentecostes, os Apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia.
Salmo 112 (113)
1
Louvai, servos do Senhor *
		 louvai o nome do Senhor.
2
Bendito seja o nome do Senhor, *
		 agora e para sempre.
3
Desde o nascer ao pôr do sol, *
		 seja louvado o nome do Senhor.
4
O Senhor domina sobre todos os povos; *
		 a sua glória está acima dos céus.
5
Quem se compara ao Senhor nosso Deus, *
		 que tem o seu trono nas alturas
6
e Se inclina lá do alto, *
		 a olhar o céu e a terra?
7
Levanta do pó o indigente *
		 e tira o pobre da miséria,
8
para o fazer sentar com os grandes, *
		 com os grandes do seu povo;
9
e no lar transforma a estéril *
		 em ditosa mãe de família.

Ant. Quando chegou o dia de Pentecostes, os Apóstolos
estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia.
Ant. 2		 Apareceram línguas de fogo sobre os Apóstolos,
e desceu sobre cada um deles o Espírito Santo. Aleluia.
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Salmo 146 (147 A)

Louvai o Senhor, porque é bom cantar, *
		 é agradável e justo celebrar o seu louvor.
1

O Senhor edificou Jerusalém, *
		 congregou os dispersos de Israel.
3
Sarou os corações dilacerados *
		 e ligou as suas feridas.
4
Fixou o número das estrelas *
		 e deu a cada uma o seu nome.
2

Grande é o nosso Deus e todo-poderoso, *
		 é sem limites a sua sabedoria.
6
O Senhor conforta os humildes *
		 e abate os ímpios até ao chão.
7
Cantai ao Senhor em acção de graças, *
		 com a cítara cantai ao nosso Deus.
5

Ele cobre de nuvens o céu, *
		 faz cair a chuva sobre a terra.
Faz germinar a erva nos montes *
		 e as plantas que servem ao homem.
9
Dá alimento aos animais *
		 e às aves o que Lhe pedem.
8

Não é o vigor do cavalo que Lhe agrada, *
		 nem a força do homem.
11
Agradam ao Senhor aqueles que O temem *
e confiam na sua bondade.
10

Ant. Apareceram línguas de fogo sobre os Apóstolos, e
desceu sobre cada um deles o Espírito Santo. Aleluia.
Ant. 3   O Espírito, que procede do Pai, Me glorificará.
Aleluia.
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Cântico

Ap 15, 3-4

Grandes e admiráveis são as vossas obras, *
		 Senhor Deus omnipotente.
Justos e verdadeiros são os vossos caminhos, *
		 ó Rei do universo.
3

Senhor, quem não há-de temer e glorificar o vosso nome? *
		 Porque só Vós sois santo,
e todas as nações virão prostrar-se diante de Vós, *
		 porque se manifestaram os vossos juízos.
4

Ant.
luia.

O Espírito, que procede do Pai, Me glorificará.  Ale-

Leitura breve

Rom 8, 11

Se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus de entre os
mortos, habita em vós, Ele que ressuscitou Jesus de entre os
mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu
Espírito que habita em vós.
Responsório breve
V.
R.
V.
R.
V.
R.

O Espírito Santo descerá sobre vós. Aleluia, Aleluia.
O Espírito Santo descerá sobre vós. Aleluia, Aleluia.
E vos ensinará toda a verdade.
Aleluia, Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
O Espírito Santo descerá sobre vós. Aleluia, Aleluia.

Cântico evangélico (Magnificat)
Ant. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos
fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, Vós que congregastes os povos de todas as línguas na confissão duma só fé.
Aleluia.

TEMPO PASCAL

Preces
Celebremos alegremente a glória de Deus, que, ao chegar o dia
de Pentecostes, deu aos Apóstolos a plenitude do Espírito Santo; e, cheios de fé e entusiasmo, supliquemos dizendo:
Enviai, Senhor, o vosso Espírito
e renovai a face da terra.
Vós que no princípio criastes o céu e a terra, e ao chegar a
plenitude dos tempos renovastes todas as coisas por meio
de Jesus Cristo,
— renovai, pelo vosso Espírito, a face da terra e conduzi os
homens à salvação.
Vós que infundistes o sopro de vida no rosto de Adão,
— enviai o vosso Espírito à Igreja, para que, vivificada e rejuvenescida, comunique a vossa vida ao mundo.
Iluminai todos os homens com a luz do vosso Espírito e dissipai as trevas do nosso tempo,
— para que o ódio se converta em amor, o sofrimento em alegria e a guerra em paz.
Fecundai o mundo com a água viva do Espírito, que brota do
coração de Cristo,
— e livrai a nossa terra de todo o mal.
Vós que conduzis os homens à vida eterna por meio do Espírito
Santo,
— dignai-Vos levar, pelo mesmo Espírito, os nossos irmãos
defuntos à alegria eterna da vossa presença.
Pai nosso
Oração

Deus eterno e omnipotente, que na festa de Pentecostes
completais os cinquenta dias do mistério pascal, fazei que, pela
acção do vosso Espírito, os povos dispersos se reúnam de novo
e todas as línguas proclamem numa só fé a glória do vosso
nome. Por nosso Senhor.
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Invitatório
Ant. Aleluia. O Espírito do Senhor encheu a terra inteira.
Vinde, adoremos. Aleluia.
Salmo invitatório.

Laudes
Hino.
Salmodia
Salmos e cântico do Domingo I.

Ant. 1		 Como é bom e suave, Senhor, o vosso Espírito
que habita em nós! Aleluia.
Ant. 2		 Águas e fontes, cantai um hino a Deus. Louvai
o Senhor, Vós que renascestes da água e do Espírito. Aleluia.
Ant. 3		 Os Apóstolos proclamavam em várias línguas as
maravilhas de Deus. Aleluia.
Leitura breve
Actos 5, 30-32
O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes
a morte, suspendendo-O no madeiro. Deus exaltou-O pelo seu
poder como Chefe e Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas
destes factos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido
àqueles que Lhe obedecem.
Responsório breve
V. Todos ficaram cheios do Espírito Santo.
Aleluia, Aleluia.
R. Todos ficaram cheios do Espírito Santo.
Aleluia, Aleluia.
V. E proclamaram as maravilhas de Deus.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Todos ficaram cheios do Espírito Santo.
Aleluia, Aleluia.

TEMPO PASCAL

Cântico evangélico (Benedictus)
Ant. Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aleluia.
Preces
Oremos a Cristo Senhor, que pelo Espírito Santo nos reuniu na
sua Igreja, e digamos com fé:
Renovai, Senhor, a face da terra.
Senhor Jesus, que, levantado na cruz, fizestes brotar do vosso
lado uma fonte de água viva,
— enviai-nos o vosso Espírito de vida eterna.
Vós que do Céu fizestes descer sobre os discípulos o Dom do
Pai,
— enviai o vosso Espírito para criar um mundo novo.
Vós que destes aos Apóstolos o poder de perdoar os pecados,
— enviai o vosso Espírito para reconciliar e salvar todos os
homens.
Vós que prometestes o Espírito Santo para nos ensinar toda a
verdade e recordar tudo o que nos dissestes,
— enviai-nos o mesmo Espírito para que ilumine a nossa fé.
Vós que nos prometestes o Espírito da verdade para nos dar
testemunho de Vós,
— enviai-nos o mesmo Espírito, para que faça de nós testemunhas fiéis da vossa verdade.
Pai nosso
Oração

Deus do universo, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja dispersa entre todos os povos e nações, derramai
sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também
hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados
nos primórdios da pregação do Evangelho. Por Nosso Senhor.

DOMINGO DE PENTECOSTES

Hora Intermédia
Hino.
Salmodia
Antífona

Tércia: O Espírito Santo, vindo do Céu, encheu os corações dos Apóstolos de Cristo. Aleluia.
Sexta:
Aumentai, Senhor, a nossa fé, e acendei em nós
a luz do Espírito Santo. Aleluia.
Noa:		 Não sois vós que falais. O Espírito do vosso Pai
falará em vós. Aleluia.
Numa destas Horas, diz-se o salmo seguinte; se se dizem as outras
Horas, toma-se a Salmodia Complementar.
Salmo 117 (118)
I
1
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, *
		 porque é eterna a sua misericórdia.
2
Diga a casa de Israel: *
		 é eterna a sua misericórdia.
3
Diga a casa de Aarão: *
		 é eterna a sua misericórdia.
4
Digam os que temem o Senhor: *
		 é eterna a sua misericórdia.
5
Na tribulação invoquei o Senhor: *
		 Ele ouviu-me e pôs-me a salvo.
6
O Senhor é por mim, nada temo: *
		 que poderão fazer-me os homens?
7
O Senhor está comigo e ajuda-me: *
		 não olharei aos meus inimigos.
8
Mais vale refugiar-se no Senhor *
do que fiar-se nos homens.
9
Mais vale refugiar-se no Senhor *
do que fiar-se nos poderosos.

TEMPO PASCAL

II

Cercaram-me todos os povos *
		 e aniquilei-os em nome do Senhor.
11
Rodearam-me e cercaram-me, *
		 e em nome do Senhor os aniquilei.
12
Cercaram-me como vespas, †
crepitavam como fogo em silvas, *
		 e aniquilei-os em nome do Senhor.
10

Empurraram-me para cair, *
		 mas o Senhor me amparou.
14
O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória, *
		 foi Ele o meu Salvador.
13

Gritos de júbilo e de vitória *
		 nas tendas dos justos.
16
A mão do Senhor fez prodígios, *
a mão do Senhor foi magnífica, †
		 a mão do Senhor fez prodígios.
15

Não morrerei, mas hei-de viver, *
		 para anunciar as obras do Senhor.
18
Com dureza me castigou o Senhor, *
		 mas não me deixou morrer.
17

III

Abri-me as portas da justiça: *
		 entrarei para dar graças ao Senhor.
20
Esta é a porta do Senhor: *
		 os justos entrarão por ela.
19

Eu Vos darei graças porque me ouvistes *
		 e fostes o meu Salvador.
22
A pedra que os construtores rejeitaram *
		 tornou-se pedra angular.
21

Tudo isto veio do Senhor: *
		 é admirável aos nossos olhos.
24
Este é o dia que o Senhor fez: *
		 exultemos e cantemos de alegria.
23
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Senhor, salvai os vossos servos, *
		 Senhor, dai-nos a vitória.
26
Bendito o que vem em nome do Senhor, *
		 da casa do Senhor nós vos bendizemos.
25

O Senhor é Deus *
		 e fez brilhar sobre nós a sua luz.
Ordenai o cortejo solene com ramagens frondosas, *
		 até ao ângulo do altar.
27

Vós sois o meu Deus: eu Vos darei graças. *
		 Vós sois o meu Deus: eu Vos exaltarei.
28

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, *
		 porque é eterna a sua misericórdia.
29

Tércia
Ant. O Espírito Santo, vindo do Céu, encheu os corações
dos Apóstolos de Cristo. Aleluia.
Leitura breve
1 Cor 12, 13
Todos nós fomos baptizados num só Espírito, para constituirmos um só Corpo, judeus ou gregos, escravos ou homens
livres. E a todos nós foi dado a beber um único Espírito.
V. O Espírito Consolador, Aleluia,
R. Vos ensinará toda a verdade. Aleluia.
Sexta
Ant. Aumentai, Senhor, a nossa fé, e acendei em nós a luz
do Espírito Santo. Aleluia.
Leitura breve
Tito 3, 5b-7
Deus salvou-nos pelo Baptismo da regeneração e renovação do Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente
sobre nós, por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, para que,
justificados pela sua graça, nos tornássemos, em esperança,
herdeiros da vida eterna.
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V. O Espírito Santo vos ensinará, Aleluia,
R. Tudo o que Eu vos disse. Aleluia.
Noa
Ant. Não sois vós que falais. O Espírito do vosso Pai
falará em vós. Aleluia.
Leitura breve
2 Cor 1, 21-22
Quem nos confirma em Cristo, juntamente convosco, é
Deus. Foi Ele que nos concedeu a unção, nos marcou com um
sinal e imprimiu em nossos corações o penhor do Espírito.
V. Os Apóstolos proclamavam em várias línguas,
Aleluia,
R. As maravilhas de Deus. Aleluia.
Oração

Brilhe sobre nós, Deus omnipotente, o esplendor da vossa
glória, e a luz da vossa luz confirme, com os dons do Espírito
Santo, o coração daqueles que por vossa graça renasceram. Por
Nosso Senhor.

Vésperas II
Hino.
Salmodia
Ant. 1		
luia.

O Espírito do Senhor encheu a terra inteira. AleSalmo 109 (110), 1-5.7

Disse o Senhor ao meu Senhor: «Senta-te à minha direita, *
		 até que Eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés».
2
O Senhor estenderá de Sião o ceptro do teu poder, *
		 e tu dominarás no meio dos teus inimigos.
1
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«A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste, †
nos esplendores da santidade; *
		 antes da aurora, como orvalho, Eu te gerei».
4
O Senhor jurou e não Se arrependerá: *
		 «Tu és sacerdote para sempre, †
		 segundo a ordem de Melquisedec».
3

O Senhor, à tua direita, *
		 esmagará os reis no dia da sua ira.
7
A caminho, beberá da torrente; *
		 por isso erguerá a sua fronte.
5

Ant.
Aleluia.

O Espírito do Senhor encheu a terra inteira.

Ant. 2    Confirmai, Senhor, o que em nós fizestes, desde o
santo templo de Jerusalém. Aleluia.
Salmo 113 A (114)

Quando Israel saiu do Egipto, *
quando a casa de Jacob se afastou do povo estrangeiro,
2
Judá tornou-se o santuário do Senhor *
		 e Israel o seu domínio.
1

O mar viu e recuou, *
o Jordão voltou atrás,
4
os montes saltaram como carneiros, *
		 como cordeiros as colinas.
3

Que tens, ó mar, para assim fugires, *
e tu, Jordão, para voltares atrás?
6
Montes, porque saltais como carneiros, *
		 e vós, colinas, como cordeiros?
5

Treme, ó terra, diante do Senhor, *
diante do Deus de Jacob,
8
que transformou o rochedo em lago *
		 e a pedra em fonte de água.
7

Ant. Confirmai, Senhor, o que em nós fizestes, desde o
santo templo de Jerusalém. Aleluia.
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Ant. 3    Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamaram as maravilhas de Deus. Aleluia.
No cântico seguinte, dizem-se todos os Aleluia intercalados,
quando o Ofício é cantado; quando é recitado, basta dizer os Aleluia
só ao princípio e ao fim de cada estrofe, omitindo, portanto, os que
vêm entre parêntesis.
Cântico
1

2

5

6

7

cf. Ap 19, 1-2.5-7

Aleluia.
A salvação, a glória e o poder ao nosso Deus, *
(R. Aleluia.)
porque são verdadeiros e justos os seus julgamentos.
R. Aleluia (Aleluia).
Aleluia.
Louvai o Senhor nosso Deus, todos os seus servos, *
(R. Aleluia.)
e vós todos que O temeis, pequenos e grandes.
R. Aleluia (Aleluia).
Aleluia.
O Senhor Deus omnipotente reina em toda a terra: *
(R. Aleluia.)
exultemos de alegria e dêmos glória ao seu nome.
R. Aleluia (Aleluia).
Aleluia.
Chegaram as núpcias do Cordeiro, *
(R. Aleluia.)
e sua Esposa está preparada.
R. Aleluia (Aleluia).
Aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo *
(R. Aleluia.)
como era no princípio, agora e sempre. Amen.
R. Aleluia (Aleluia).

Ant. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamaram as maravilhas de Deus. Aleluia.
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Leitura breve

Ef 4, 3-6

Empenhai-vos em manter a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Há um só Corpo e um só Espírito, como há uma só
esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor,
uma só fé, um só Baptismo. Há um só Deus e Pai de todos, que
está acima de todos, actua em todos e em todos Se encontra.
Responsório breve
V. O Espírito do Senhor encheu o universo.
Aleluia, Aleluia.
R. O Espírito do Senhor encheu o universo.
Aleluia, Aleluia.
V. Ele, que tudo abrange, conhece toda a palavra.
R. Aleluia, Aleluia.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
R. O Espírito do Senhor encheu o universo.
Aleluia, Aleluia.
Cântico evangélico (Magnificat)
Ant. Hoje completaram-se os dias de Pentecostes. Aleluia. Hoje o Espírito Santo desceu sobre os Apóstolos em
línguas de fogo e enriqueceu-os com os seus dons. Enviou-os a
pregar por todo o mundo e a dar testemunho: «Quem acreditar
e for baptizado será salvo». Aleluia.
Preces
Oremos a Deus Pai, que por Jesus Cristo reuniu a sua Igreja; e
digamos com alegria:
Enviai, Senhor, à Igreja o vosso Espírito Santo.
Fazei que todos os cristãos, unidos num só Baptismo e no
mesmo Espírito,
— sejam um só coração e uma só alma.
Vós que enchestes todo o universo com o vosso Espírito,
— fazei que os homens construam um mundo novo de justiça
e paz.
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Senhor, Pai de todos os homens, que quereis reunir na confissão
da mesma fé todos os vossos filhos dispersos,
— iluminai a terra inteira com a graça do Espírito Santo.
Vós que renovais todas as coisas pelo vosso Espírito,
— concedei a saúde aos enfermos, a consolação aos tristes e a
salvação a todos os homens.
Vós que pelo Espírito Santo ressuscitastes o vosso Filho de
entre os mortos,
— dai a vida eterna aos nossos irmãos defuntos.
Pai nosso

Oração

Deus do universo, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja dispersa entre todos os povos e nações, derramai
sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também
hoje se renovem nos  corações dos fiéis os prodígios realizados
nos primórdios da pregação do Evangelho. Por Nosso Senhor.
Na despedida, diz-se:

V. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Aleluia, Aleluia.
R. Graças a Deus. Aleluia, Aleluia.
Fim do Tempo Pascal

