
Pentecostes:  
Restauração de sonhos 
 
 
 
Celebração de Pentecostes, 31 de maio de 2009 
(Aniversário de 3 anos da Capela da Serra) 
 
 

 
 
 

LITURGIA DE ENTRADA  
Prelúdio: 
Abertura: 

 

[A comunidade permanece em oração] 
Veio sobre mim a mão do SENHOR; ele me levou pelo Espírito do SENHOR e me dei-
xou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e estavam sequíssimos. Disse-me 
ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Assim diz o SENHOR Deus a estes ossos: Eis 
que farei entrar o espírito em vós, e vivereis. Então, ele me disse: Profetiza ao espíri-
to, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e as-
sopra sobre estes mortos, para que vivam. E o espírito entrou neles, e viveram e se 
puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. (Ez 37.1-10) 

♫ Veni Sancte Spiritus 
[Taizé] 

Vem, ó Todo-Poderoso 
[Melodia Alemã, Harm. A. Zim-
mermann, trad. João Gomes da 

Rocha, HE 66  
(primeiros versos das estrs.)] 

Veni Sancte Spiritus 
Solista: Vem, ó Todo-poderoso, / Adorável Criador. 
 Pai eterno e glorioso, / Vem, revela o teu amor! 

Vem, ó Salvador divino, / Deus de nossa salvação, 
Vem, confirma o teu ensino, / Vive em cada coração! 

Vem, Espírito da graça, / Nossas preces ensinar! 
Deus consolador, enlaça / Todos que te vêm louvar! 

Acolhida: [Boas-vindas aos/às presentes e apresentação do tema da celebração: Pentecostes, 
Oração pela Unidade dos Cristãos, Três Anos da Capela da Serra] 

LITURGIA DA PALAVRA  
Primeira Leitura:  Joel 2.28-32 

♫ Jubileu 
[Adoniran Ibarra;  

trad.: Luiz Carlos Ramos] 
 

Nossos olhos abertos estão / vendo morte, pobreza e maldade;  
no entanto nós seguimos crendo / que o futuro está por chegar,  
a esperança provoca o andar / pela fé, a justiça e a vida. 

Amanhã, ao nascer do sol, virá a liberdade, 
a festa e o perdão, descanso para todo o que sofre.  

Amanhã, ao nascer do sol, a terra voltará  
àquele que a perdeu e o trigo crescerá em abundância. 

Salmo responsorial: Salmo 104.24-26,27-30,31-35 
♫ Envia teu Espírito e renova a face da terra* 

Segunda Leitura: Atos 2.1-21 
 ♫ Aleluia! Dai graças ao Senhor, bendizei seu Santo nome. Aleluia!* 

Leitura do Evangelho: João 15.26-27 
 ♫ Aleluia! Dai graças ao Senhor, bendizei seu Santo nome. Aleluia!* 

Reflexão pastoral partilhada:  Restauração de sonhos [LCR] 

♫ Cântico de ofertório: 
Vento, Pé-de-Vento 

[Xico Esvael] 

Vento, pé-de-vento, que assovias aos ouvidos, 
Será que a rosa-dos-ventos me dirá de onde vens? 

Vento, pé-de-vento, és rajada e ventania 
Será que o cata-vento poderá ser nosso guia? 
 Vento, pé-de-vento... 
  Vento, pé-de-vento, que despertas os sentidos 
  Nesta longa travessia, o que queres? quem te traz? 
   Vento, pé-de-vento, traz notícias de além-mar 
   Para quem está sedento de justiça e de paz. 

Vento, pé-de-vento... 
LITURGIA DA MESA  

Sursum corda: 
 

O Senhor seja com vocês. 
E com você também. 
Elevemos os nossos corações. 
Ao Senhor os elevamos. 
Rendamos graças ao Senhor. 
Sim, é digno e justo render graças a Deus. 



Nós te rendemos graças, ó Deus, porque vieste até nós na pessoa do teu Filho Jesus 
Cristo, nosso Senhor; aquele que, tendo nos redimido por sua morte e ressurreição, 
subiu novamente para reinar, soberano, à destra do Pai, de onde nos enviou o Conso-
lador, o Espírito Santo, pelo qual, hoje, todos nós, homens e mulheres, velhos e cri-
anças, patrões e empregados, podemos sonhar e antever o grande “Dia do Senhor”, o 
tempo da Paz e da Justiça para toda a humanidade. Por essa razão, exaltamos-te e 
louvamos-te, cantando: 

♫  Sanctus et Gloria: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus onipotente,  
Terra e céus estão cheios da tua glória, 
Glória a ti Senhor!* 

Memorial 
 

E, enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos 
discípulos, junto com as palavras: “Isto é o meu corpo dado por vocês: nunca se 
esqueçam....” Depois de cear, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos 
discípulos e disse: “Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por 
vocês; nunca, nunca se esqueçam...” 

Oração eucarística: 
(Cf. Didachè, I séc) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nós te damos graças, ó Pai nosso, 
pela santa vinha de Davi, teu servo; 
tu no-la fizeste conhecer por Jesus, teu filho. 
♫ Bendito sejas para sempre! * 
Nós te damos graças, ó Pai nosso, 
pela vida e pelo conhecimento que nos concedeste por Jesus, teu Filho. 
♫ Bendito sejas para sempre! * 
Como esse pão partido,  
antes disseminado sobre as montanhas, 
foi reunido para ser apenas um, 
reúne do mesmo modo tua igreja  
das extremidades terra em teu reino. 
♫ Bendito sejas para sempre!* 
[Fração e partilha eucarística] 

 ♫ Unidade: 
[Cf. Jo 17.21 —  

Liséte Espíndola, Luiz Carlos Ra-
mos, Nelson Gomes,  Roy de 

Oliveira, Xico Esvael] 

Semeando a unidade 
Para que o mundo creia 

Sejamos todos um 
Para que o mundo creia  
Semente [colheita] de comunhão  

LITURGIA DE ENVIO  
Despedida: 

 
Oremos. 
Graças te damos, ó Deus, porque derramaste sobre nós o teu Espírito Santo. 
Que esta comunhão nos ajude a crescer na fé e no amor solidário. Que pos-
samos, também nós, sair daqui, cheios do teu Espírito, animados e animadas 
a partilhar a vida do teu Reino com todos aqueles e aquelas que de nós ne-
cessitam. Por Cristo, teu Filho amado. Amém. 

♫ Bênção: 
[Luiz Carlos Ramos] 

 
 

Que o vento sopre suave sobre os seus ombros  
trazendo sempre o aroma da paz; 

Que o fogo aqueça o seu coração 
deixando-o sempre pleno de ternura; 

Que a palavra que sair dos seus lábios  
e as que visitarem os seus ouvidos  
levem e tragam sempre o som de uma bênção. 

♫ Cântico de envio:  
Sopro do Espírito 

[Flávio Irala, Roy de Oliveira  
e Tércio Junker] 

 

O vento sopra onde quer:  
pra onde é que vai nos levar? 
Um rumo, um caminho certo,  
vai surgir, decerto: o vento vai soprar... 

O vento sopra onde quer:  
a sua voz se pode ouvir. 
Mas não se sabe de onde vem,  
nem para onde vai: só sei que vou seguir. 

O vento leva, o vento traz:  
surpresas ele nos trará. 
Levando o barco em mar aberto,  
penso que estou perto, posso então sonhar. 
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