CELEBRAR EM CASA
DOMINGO DE PENTECOSTES - 2020

Prepare um espaço com cadeiras em circulo, coloque no
centro a bíblia e uma vela, convide as pessoas para se
juntarem [mantendo a necessária distância]. Alguém
acende a vela. Todos ficam em silêncio por algum tempo.
A pessoa que vai presidir começa a celebração com os
versos da abertura.

1. ABERTURA
- Quem preside canta, os demais repetem:

- Verdadeiramente ressurgiu Jesus! (bis)
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)
- Venham bendizer com muita alegria. (bis)
A luz do Santo Espírito brilhou neste dia! (bis)

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (Bis)

- Brilhe a tua face sobre nós, Senhor [bis]
Com todo o universo, o nosso louvor. [bis]

2. MOTIVAÇÃO
Neste último domingo do tempo pascal,
celebramos o mistério de Pentecostes. Pela
força do Espírito, dom da páscoa, a Igreja
se manifestou ao mundo como missionária.
Que a vinda do Espírito se renove hoje em
toda a igreja e também nesta pequena
Igreja da nossa casa.

3. SALMO 104[103]
Cantando este salmo, rezemos em comunhão
com os povos indígenas guardiões das
florestas; rezemos também com os
organismos no mundo inteiro e com toda
pessoa de boa vontade que se empenham
em preservar e cuidar do planeta e de todas
as criaturas que nele habitam.
Envia teu Espírito Senhor,
e renova a face da terra.
Bendiga ó minha alma, ao Senhor!
Ó meu Deus e meu Senhor como és tão grande!

Quão numerosas, ó Senhor são tuas obras!
Encheu-se a terra com as tuas criaturas.
Se tiras teu respiro elas perecem
e voltam para o pó de onde vieram.
Envias teu Espírito e renascem
E da terra toda face tu renovas.
Que a glória do Senhor perdure sempre,
e se alegre o Senhor em suas obras!
Hoje lhe seja agradável o seu canto,
Pois o Senhor é minha grande alegria.
- Oração silenciosa

4. ORAÇÃO
Oremos ao Senhor... (breve silêncio)
Ó Deus, na alegria da festa de hoje,
nós te bendizemos
porque iluminas com o fogo do teu amor
as comunidades
de todos os povos e nações.
Derrama, sobre o universo inteiro,
o dom generoso do teu Espírito
e realiza agora no coração da tua Igreja
as maravilhas que operaste
no início da pregação do evangelho.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
5. LEITURA DO EVANGELHO

– João 20,19-23

- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura:

Leitura 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.
6. MEDITAÇÃO
- Quem preside lê o texto abaixo e abre para a partilha
do grupo:

Os discípulos estavam lá, no domingo,
reunidos, mas trancados por medo dos
judeus. Depois de tudo o que viram
acontecer com Jesus, não era para menos.
Mas, de repente, Jesus se manifestou no
meio deles, dizendo uma palavra de paz. Ao
mostrar os sinais da paixão nas mãos e no
lado, Jesus não esconde o risco. No amor
verdadeiro há sempre a exigência da

entrega da vida, do despojamento de si
mesmo. A paz que Jesus oferece é fruto
deste amor, e ninguém pode tirar de nós.
Por isso os discípulos exultaram de alegria.
O sopro de Jesus sobre os discípulos lembra
o sopro do criador no princípio. Agora é o
Espírito que recria e faz nascer a nova
criatura discípula de Jesus. Somente guiada
pelo Espírito de Jesus, a Igreja será capaz
de falar a palavra da paz nas diversas
línguas e culturas.
Peçamos que o Senhor realize em toda a
Igreja um novo pentecostes. E que também
nós, reunidos nesta pequena Igreja
doméstica, sintamos a sua força amorosa
que reanima os nossos corações e nos
move a buscar a paz entre nós, apesar das
nossas diferenças.
7. PRECES
Invoquemos, com toda confiança, o Espírito
Santo, fogo que aquece, luz que ilumina e
oremos.
Vem Espírito Santo vem, vem iluminar.

- Espírito Santo criador, no princípio, tu
pairavas sobre as águas, todos os seres
ganharam vida com o teu sopro, e sem ti
todo vivente volta ao pó.
Vem Espírito Santo vem, vem iluminar.
- Espírito Santo inspirador, sob a tua guia
todos os profetas e profetizas falaram e
agiram, dando testemunho do Messias,
Servo de Deus.
Vem Espírito Santo vem, vem iluminar.
- Espírito Santo, força do Altíssimo,
estendeste tua sombra sobre Maria, a
encheste de graça e amor e ela se tornou
mãe do Filho de Deus e imagem da Igreja.
- Preces espontâneas...

8. Pai nosso
Quem preside faz o convite:

- Dá Senhor, a todas as religiões a graça da
comunhão em ti e, às Igrejas cristãs, a
unidade visível.
R.: Que nós sejamos um para que o mundo
creia. Pai nosso...

8. BÊNÇÃO
Deus, que animou a vida e a missão da
primeira comunidade cristã, com a força do
Espírito Santo, ilumine os nossos corações e
acenda neles o fogo do seu amor, para que
sejamos testemunhas da Páscoa, com
palavras e com a nossa vida.
Abençoe-nos o Pai e o Filho e o Espírito
Santo. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para
sempre seja louvado

ORAÇÃO À MESA
- Estando todos/as em torno da mesa , quem preside faz a
oração:

Deus de bondade, nós te bendizemos pela
ressurreição de Jesus e pelo Espírito que
nos anima no seu seguimento.
Hoje nos alegramos com a presença do
Ressuscitado em nossa mesa.
Derrama a tua bênção sobre nós e este
alimento, fortalece a nossa fraternidade e
dá-nos paz e a concórdia.
A ti, louvor e glória pelos séculos. Amém.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
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