
PENTECOSTES NA LITÚRGIA  
DA IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA 
 
Para a  FESTA DE PENTECOSTES,  o Missal Romano, na  Litúrgia da Vigília 

e do dia de Pentecostes, nos indica as leituras que seguem. Lendo todas as leituras 
e as orações da Vigília e do dia de Pentecostes terá uma compreensão verdadeira 
de Pentecostes e do Espírito Santo. Leia também Jo 13-17 

 

ANO A , B  e C 

Missa da VIGÍLIA de PENTECOSTES: 
 

01. ANTÍFONA DA ENTRADA:    
     Rm 5,5: “O amor de Deus foi derramado em nossos corações  

               pelo seu Espírito que habita em nós, aleluia”   
 
Rm 10,11:  De fato, a Escritura diz:  
                  “Todo aquele que acredita nele, não será confundido” 

 

02. ORAÇÃO DO DIA (COLETA) 
 
     Deus eterno e todo-poderoso, quisestes, que o mistério pascal se completasse 

durante cinquenta dias, até a vinda do Espírito Santo. Fazei que todas as 
nações dispersas pela terra, na diversidade de suas línguas, se unam no 
louvor do vosso nome. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 

 
OU 

 
     Concedei-nos, ó Deus onipotente, que brilhe sobre nós o esplendor da vossa 

claridade, e que o fulgor da vossa luz confirme, com o dom do Espírito Santo, 
aqueles que renasceram pela vossa graça. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.  

     

PRIMEIRA LEITURA: (escolher uma das 4 que seguem) 

 

03a. Gn 11,1-9  A Torre de Babel 

     1 O mundo inteiro falava a mesma língua, com as mesmas palavras. 2 Ao 
emigrar do oriente, os homens encontraram uma planície no país de Senaar, e 
aí se estabeleceram. 3 E disseram uns aos outros: "Vamos fazer tijolos e cozê-
los no fogo!" Utilizaram tijolos em vez de pedras, e piche no lugar de 
argamassa.  4 Disseram: "Vamos construir uma cidade e uma torre que chegue 
até o céu, para ficarmos famosos e não nos dispersarmos pela superfície da 
terra". 5 Então Javé desceu para ver a cidade e a torre que os homens 
estavam construindo. 6 E Javé disse: "Eles são um povo só e falam uma só 
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língua. Isso é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora, nenhum 
projeto será irrealizável para eles. 7 Vamos descer e confundir a língua deles, 
para que um não entenda a língua do outro".  8 Javé os espalhou daí por toda 
a superfície da terra, e eles pararam de construir a cidade.  9 Por isso, a cidade 
recebeu o nome de Babel, pois foi aí que Javé confundiu a língua de todos os 
habitantes da terra, e foi daí que ele os espalhou por toda a superfície da terra. 

 

03b. Ex 19,3-8a.16-20b: O COMPROMISSO DA ALIANÇA 

      
     3 Então Moisés subiu a montanha de Deus, e Javé o chamou, dizendo: "Diga à 

casa de Jacó e anuncie aos filhos de Israel o seguinte: 4 Vocês viram o que eu 
fiz aos egípcios e como carreguei vocês sobre asas de águia e os trouxe para 
mim.   5 Portanto, se me obedecerem e observarem a minha aliança, vocês 
serão minha propriedade especial entre todos os povos, porque a terra toda 
pertence a mim.   6 Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma 
nação santa'. É o que você deverá dizer aos filhos de Israel".  7 Moisés voltou, 
convocou os anciãos do povo e expôs a eles tudo o que Javé lhe havia 
mandado.   8 Então todo o povo respondeu: "Faremos tudo o que Javé 
mandou".... 

     16 Três dias depois, pela manhã, houve trovões e relâmpagos e uma nuvem 
espessa desceu sobre a montanha, enquanto o toque da trombeta soava 
fortemente. O povo que estava no acampamento começou a tremer.  17 Então, 
Moisés tirou o povo do acampamento para receber Deus. E eles se colocaram 
ao pé da montanha. 18 Toda a montanha do Sinai fumegava, porque Javé 
tinha descido sobre ela no fogo; a fumaça subia, como fumaça de fornalha. E a 
montanha toda estremecia.   19 O som da trombeta aumentava cada vez mais, 
enquanto Moisés falava e Deus lhe respondia com o trovão.  20 Javé desceu 
no topo da montanha do Sinai e chamou Moisés lá para o alto.  

      

03c. Ez 37, 1-14: “Ossos ressequidos: Colocarei em vocês o meu Espírito, e 

vocês reviverão...” 
 
   1 A mão de Javé pousou sobre mim e o espírito de Javé me levou e me deixou 

num vale cheio de ossos.  2 E o espírito me fez circular em torno deles, por 
todos os lados. Notei que havia grande quantidade de ossos espalhados pelo 
vale e que estavam todos secos. 3 Então Javé me disse: "Criatura humana, 
será que esses ossos poderão reviver?" Eu respondi: "Meu Senhor Javé, és tu 
que sabes". 4 Então ele me disse: "Profetize, dizendo: Ossos secos, ouçam a 
palavra de Javé!  5 Assim diz o Senhor Javé a esses ossos: Vou infundir um 
espírito, e vocês reviverão.  6 Vou cobrir vocês de nervos, vou fazer com que 
vocês criem carne e se revistam de pele. Em seguida, infundirei o meu espírito, 
e vocês reviverão. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé". 

    7 Profetizei de acordo com a ordem que havia recebido. Enquanto eu estava 
profetizando, ouvi um barulho e vi um movimento entre os ossos, que 
começaram a se aproximar um do outro, cada um com o seu correspondente.  
8 Observando bem, vi que apareciam nervos, que iam sendo cobertos de carne 
e que a pele os recobria; mas não havia espírito neles.   9 Então Javé 
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acrescentou: "Profetize ao espírito, criatura humana, profetize e diga: Assim diz 
o Senhor Javé: Espírito, venha dos quatro ventos e sopre nestes 
cadáveres, para que revivam".  10 Profetizei conforme ele havia mandado. O 
espírito penetrou neles, e reviveram, colocando-se de pé. Era um exército 
imenso. 

    11 Em seguida, Javé me disse: "Criatura humana, esses ossos são toda a casa 
de Israel. Os israelitas andavam dizendo: 'Nossos ossos estão secos e nossa 
esperança se foi. Para nós, tudo acabou'.  12 Pois bem! Profetize e diga: Assim 
diz o Senhor Javé: Vou abrir seus túmulos, tirar vocês de seus túmulos, povo 
meu, e vou levá-los para a terra de Israel. 13 Povo meu, vocês ficarão sabendo 
que eu sou Javé, quando eu abrir seus túmulos, e de seus túmulos eu tirar 
vocês.  14 Colocarei em vocês o meu espírito, e vocês reviverão. Eu os 
colocarei em sua própria terra, e vocês ficarão sabendo que eu, Javé, digo e 
faço - oráculo de Javé". 

      

03d. Jl 3, 1-5: Derramarei o meu Espírito sobre todo ser humano. 

    
     1 Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes, e os 

filhos e filhas de vocês se tornarão profetas; entre vocês, os velhos terão 
sonhos e os jovens terão visões!  2 Nesses dias, até sobre os escravos e 
escravas derramarei o meu espírito! 3 Farei prodígios no céu e na terra: 
sangue, fogo e colunas de fumaça.  4 O sol vai se mudar em trevas, e a lua em 
sangue, diante da chegada do Dia de Javé, grandioso e terrível!   5 Então, todo 
aquele que invocar o nome de Javé será salvo, pois a salvação estará no 
monte Sião e em Jerusalém - como disse Javé - e entre os sobreviventes 
estarão aqueles que Javé tiver chamado. 

                                           (texto citado por Pedro  em At 2,17-36) 
 

04. SALMO DE RESPOSTA: Sl 104 (103) :  

      
                         Enviai o vosso Espírito, Senhor,(bis)  
                         e da terra, toda a face renovai. (bis) 

-Bendize, ó minha alma, ao Senhor *  
 Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! 
-De majestade e esplendor vos revestis*  
 e de luz vos envolveis como num manto. 
 
-Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras,*  
 e que sabedoria em todas elas! 
-Encheu-se  terra com as vossas criaturas.* 
 Bendize, ó minha alma, ao Senhor! 
 
-Todos eles, ó Senhor, de vós esperam* 
 que a seu tempo vós lhes deis o alimento; 
-Vós lhes dais o que comer e eles recolhem,* 
 Vós abris a vossa mão e eles se fartam. 
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-Se tirais o seu respiro eles perecem* 
 E voltam para o pó de onde vieram; 
-Enviais o vosso espírito e renascem* 
 E da terra toda a face renovais. 

 

05. SEGUNDA LEITURA:  Rom 8, 22-27   

      
           O Espírito intercede em nosso favor com gemidos inefáveis  
     22 Sabemos que a criação toda geme e sofre dores de parto até agora.   23 E 

não somente ela, mas também nós, que possuímos os primeiros frutos do 
Espírito, gememos no íntimo, esperando a adoção, a libertação para o nosso 
corpo.   24 Na esperança, nós já fomos salvos. Ver o que se espera já não é 
esperar: como se pode esperar o que já se vê?  25 Mas, se esperamos o que 
não vemos, é na perseverança que o aguardamos.   26 Do mesmo modo, 
também o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois nem sabemos o que 
convém pedir; mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis.   
27 E aquele que sonda os corações sabe quais são os desejos do Espírito, 
pois o Espírito intercede pelos cristãos de acordo com a vontade de Deus. 

 

06. ACLAMAÇÃO AO EVANGELIO:  
       Aleluia... 
       Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis;  
                                           e acendei neles o amor como um fogo abrasador! 
 

07. EVANGELHO: Jo 7,37-39:Jorrarão rios de água viva 

   
      37 No último dia da festa, que é o mais solene, Jesus ficou de pé e gritou: "Se 

alguém tem sede, venha a mim,   38 e aquele que acredita em mim, beba. É 
como diz a Escritura: 'Do seu seio jorrarão rios de água viva'."   39 Jesus 
disse isso, referindo-se ao Espírito que deveriam receber os que acreditassem 
nele. De fato, ainda não havia Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido 
glorificado.  

 

08. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 

     Infundi, ó Deus, a bênção do vosso Espírito nas oferendas aqui presentes para 
que se acenda em vossa Igreja aquela caridade que revela ao mundo o 
mistério da salvação. Por Cristo, nosso Senhor.    

 

09. ANTÍFONA DE COMUNHÃO: Jo 7,37 

     No último dia da festa, Jesus ficou de pé e gritou:  
     "Se alguém tem sede, venha a mim, e beba. Aleluia! 

 

10. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
     Aproveite-nos, ó Deus, a comunhão nesta Eucaristia, para que vivamos sempre 

inflamados por aquele Espírito que derramastes sobre os vossos Apóstolos. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
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MISSA DO DIA DE  PENTECOSTES 
ANO A , B  e C 

 

01. Antífona de entrada:  
Sb 1,7: O Espírito do Senhor encheu o universo;  
            ele mantém unidas todas as coisas e conhece todas as línguas, aleluia! 
                                           OU 
Rm 5,5: “O amor de Deus foi derramado em nossos corações  
               pelo seu Espírito que habita em nós, aleluia”   
Rm 10,11:  De fato, a Escritura diz: “Todo aquele que acredita nele,  
                   não será confundido” 

 

02. ORAÇÃO DO DIA: (COLETA) 
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. 

 

03. 1ª LEITURA:  “.. e falarão novas línguas...” (Mc 16,17)  

 
     At 2, 1-11: 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam 

reunidos no mesmo lugar. 2. De repente, veio do céu um barulho como o sopro 
de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam.  3. 
Apareceram então umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram 
pousar sobre cada um deles. 4. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, e 
começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que 
falassem,. 

5. Acontece que em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações 
de mundo. 6. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos 
pois cada um ouvia, na sua própria língua, os discípulos falarem. 7. Espantados 
e surpresos, diziam: “Estes homens que estão falando, não são todos galileus? 
8. Como é que cada um de nós os ouve em sua própria língua materna? 9. 
Entre nós há Partos, Medos e Elamitas; gente da Mesopotâmia, da Judéia e da 
Capadócia, do Ponto e da Ásia, 10. da Frigia e da Panfília, do Egito e da região 
da Líbia vizinha de Cirene; alguns de nós vieram de Roma, 11. outros são 
judeus ou pagãos convertidos; também há Cretenses e Árabes. E cada um de 
nós em sua própria língua os ouve anunciar as maravilhas de Deus!”    

 

04. Sl 104 (103): Enviai o vosso Espírito, Senhor, (bis) 

                            e da terra, toda a face renovai. (bis) 
 
-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! 
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-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. 

 
-Que a glória do senhor perdure sempre,* 
 E a alegre-se o Senhor em suas obras! 
-Hoje seja-lhe agradável o meu canto,* 
 Pois o Senhor é a minha grande alegria! 

 

05. SEGUNDA LEITURA:   
 

Ano A: 1Cor 12,3b-7.12-13) ... 3b. Ninguém pode dizer: “Jesus é o Senhor!” a não 

ser sobre a ação do Espírito Santo. 4. Existem dons diferentes, mas o Espírito é 
o mesmo; 5. diferentes serviços, mas o Senhor é o mesmo; 6. diferentes modos 
de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. 7. Cada um recebe o 
dom de manifestar o Espírito para a unidade de todos....   

 
     12. De fato, o corpo é um só, mas tem muitos membros; e, no entanto, apesar 

de serem muitos, todos os membros do corpo formam um só corpo. Assim 
acontece também com Cristo. 13. Pois, todos fomos batizados num só Espírito 
para sermos um só corpo, quer sejam judeus ou gregos, quer escravos ou 
livres. E, todos bebemos de um só Espírito.  

 

06. Ano B:  Gal 5, 16-25: 16. “Por isso que lhes digo: vivam segundo o Espírito e 

assim não farão mais o que os instintos egoístas desejam. 17. Porque os 
instintos egoístas têm desejos que estão contra o Espírito, e o Espírito contra os 
instintos egoístas; os dois estão em conflitos, de modo que vocês não fazem o 
que querem. 18. Mas, se forem conduzidos pelo Espírito, vocês não estarão 
mais submetidos à lei.  

        19. Além disso, as obras dos instintos egoístas são bem conhecidas: 
fornicação, impureza, libertinagem, 20. idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, 
ira, rivalidade, divisão, sectarismo, 21. inveja, bebedeira, orgias e outras coisas 
semelhantes. Repito o que já disse: os que fazem tais coisas não herdarão o 
Reino de Deus. 

   22. Mas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, 
benevolência, fé, 23. mansidão e domínio de si. 24. Os que pertencem a Cristo 
crucificaram os instintos egoístas junto como suas paixões e desejos. 25. Se 
vivemos pelo Espírito, caminhemos também sob o impulso do Espírito.  

 

07. Ano C:  Rom 8, 8-17 

 ... 8. porque os que vivem segundo os instintos egoístas não podem agradar a 
Deus. 9. Uma vez que o Espírito de Deus habita em vocês, vocês já não estão 
sob o domínio dos instintos egoístas, mas sob o Espírito, pois quem não tem o 
Espírito de Cristo não pertence a ele. 10. Se Cristo está em vocês, o corpo está 
morto por causa do pecado, e o Espírito é vida por causa da justiça. 11. Se o 
Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, aquele que 
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ressuscitou Cristo dos mortos dará a vida também para os corpos mortais de 
vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês.  

   12. Portanto, irmãos, nós somos devedores, mas não dos instintos egoístas para 
vivermos de acordo com eles. 13. Se vocês vivem segundo os instintos 
egoístas, vocês morrerão; mas se com a ajuda do Espírito fazem morrer as 
obras do corpo, vocês viverão.  14. Todos os que são guiados pelo Espírito de 
Deus são filhos de Deus. 15. E vocês não receberam um Espírito de escravos 
para recair no medo, mas, receberam um Espírito de filhos adotivos, por meio 
do qual clamamos: Abba! Pai! 16. O próprio Espírito assegura ao nosso espírito 
que somos filhos de Deus. 17. E se somos filhos, somos também herdeiros: 
herdeiros de Deus, herdeiros junto com Cristo, uma vez que, tendo participado 
dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. 

 

08. SEQUÊNCIA:  Is 11,1-9 – Os 7 dons do Espírito Santo... 

1. Espírito de Deus, 
Enviai dos céus 
Um raio de luz! (bis) 
Vinde, Pai dos pobres, 
Daí aos corações 
Vossos sete dons (bis) 
 

2. Consolo que acalma, 
Hóspede da alma, 
Doce alívio, vinde! (bis) 
No labor descanso, 
Na aflição remanso, 
No calor aragem. (bis) 

 
3. Ao sujo lavai, 
Ao seco regai, 
Curai o doente. (bis) 
Dobrai o que é duro, 
Guiai no escuro, 
O frio aquecei. (bis) 

 
 
 
 
4. Enchei, luz bendita, 
Chama que crepita, 
o íntimo de nós! (bis) 
Sem a luz que acode, 
Nada o homem pode, 
Nenhum bem há nele. (bis) 
 
5. Daí à vossa Igreja, 
Que espera e deseja, 
Vossos sete dons, (bis) 
Daí em prêmio ao forte 
Uma santa morte, 
Alegria eterna. (bis) 
Amém! Amém! 

 

 

09.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: Aleluia... 

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

10. EVANGELHO:   “RECEBAM O ESPÍRITO SANTO” 

     

       Ano A: Jo 20, 19-23: 19. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse 

dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos por 
medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse: 
“A paz esteja com vocês.” 20. Dizendo isso, mostrou, mostrou-lhes as mãos e 
o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. 21. Jesus disse 
de novo para eles: “A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu 
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também envio vocês.” 22. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: 
“Recebam o Espírito Santo. 23. Os pecados daqueles que vocês perdoarem, 
serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem, não serão 
perdoados.”  

 

11. Ano B: Jo 15, 26-27: “O Advogado, que eu mandarei para vocês de junto do 

Pai, é o Espírito da Verdade que procede do Pai. Quando ele vier, dará 
testemunho de mim. Vocês também darão testemunho de mim, porque vocês 
estão comigo desde o começo.”  

             Jo 16,12-15: “Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora vocês não 
seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da Verdade, ele 
encaminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito não falará em seu 
próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que 
vão acontecer. O Espírito da Verdade manifestará a minha glória,, porque ele 
vai receber daquilo que é meu, e o interpretará para vocês. Tudo o que 
pertence ao Pai, é meu também. Por isso é que eu disse: o Espírito vai receber 
daquilo que é meu, e o interpretará para vocês.”   

 

12. Ano C: Jo 14,15-16.23b-26: 15 "Se vocês me amam, obedecerão aos meus  

mandamentos.  16 Então, eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro 
Advogado, para que permaneça com vocês para sempre.   23b Se alguém me 
ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e 
faremos nele a nossa morada. 24 Quem não me ama, não guarda as minhas 
palavras. E a palavra que vocês ouvem não é minha, mas é a palavra do Pai 
que me enviou.  25 Essas são as coisas que eu tinha para dizer estando com 
vocês. 26 Mas o Advogado, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu 
nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que 
eu lhes disse." 

 

13. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS: 
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. 

 

14. ANTÍFONA DE COMUNHÃO: 
  “Todos ficaram cheios do Espírito Santo,  
   e proclamavam as maravilhas de Deus, Aleluia. (At 2, 4.11) 

 

15. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
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. 

 

------------------ 
Veja reflexões sobre Pentecostes e o Espírito Santo: http://xacute1.com/?p=5046 
 

http://xacute1.com/?p=5046

