ANIMAÇÃO BÍBLICO-CATEQUÉTICA – DIOCESE DE PATOS DE MINAS
REFLEXÃO PARA O DOMINGO DE PENTECOSTES

“Eu Lhes Darei O Meu Espírito” (Ez 36,27).
Ambiente: Preparar uma mesa com: a Bíblia, vela, crucifixo, flores, imagem de Nossa Senhora, um pano vermelho
ou uma fita vermelha.
Motivação inicial: (Enquanto canta o catequizando acende a vela).
Canto: Vem Espírito Santo vem, vem iluminar. Vem Espírito
Santo vem, vem iluminar.
Nossos caminhos vem iluminar.
Nossa comunidade vem iluminar.
Nossa família vem iluminar.
Toda a Terra vem iluminar.
Vem Espírito Santo vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo vem,
vem iluminar.
Leitor 1: Em comunhão com toda a Igreja, celebramos hoje a festa de Pentecostes. Cinquenta dias depois da
Páscoa, a Igreja celebra a vinda do Espírito Santo. Nós já refletimos sobre a presença de Jesus em nosso meio na
Igreja. Vimos o nosso compromisso em celebrar esta presença no domingo, Jesus quer ficar sempre conosco, por
isso nos envia o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a viver e celebrar em comunidade. Estamos
reunidos em nossa Igreja doméstica, mas em comunhão com a nossa comunidade paroquial , na unidade da
Trindade Santa que nos reúne em um só coração e uma só alma.
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Todos: Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra!
OLHAR A NOSSA VIDA
Mãe: A ação de Deus pode fazer coisas extraordinárias, e o seu milagre em Pentecostes diz respeito à capacidade
de comunicação. Em certo sentido, porém, o “milagre” de Pentecostes acontece todos os dias. O Evangelho de
Jesus Cristo se pensamos bem, todos os dias ele é pregado em diversas línguas. Quando pensamos na riqueza da
nossa liturgia, podemos nos impressionar que o mesmo Evangelho que é proclamado nas nossas igrejas todos os
domingos o é também nas diversas línguas do mundo e nos lugares mais distantes.
Todos: E se refletirmos sobre a nossa vida cotidiana podemos ver quantos “pentecostes” acontecem quando
as pessoas se amam, mesmo que não sejam no mesmo país conseguem se comunicar.
Pai: Ao contrário, porém, quando não nos amamos, podemos falar a mesma língua e não nos entender. Basta
pensar em tantas discussões e brigas nas quais se fala tanto, a ponto de gritar, mas não se chega a acordo algum.
Todos: Creio que também hoje temos necessidade das línguas de fogo, já que o fogo na Bíblia é instrumento
de purificação.
Leitor 1: Vamos conversar. No momento em que vivemos, como as pessoas estão manifestando o seu amor ao
próximo? Está havendo manifestação de amor entre todos os países do mundo? Ainda vemos falta de amor e
compromisso diante da situação em que vivemos? E em nossa família, como estamos vivendo diante deste momento
difícil?
Todos: O Espírito Santo é aquele que pode purificar a pessoa da sua impossibilidade de comunicar-se e
fazer-se entender, e assim melhorar as nossas relações humanas com a sinceridade e a transparência.
ILUMINAR A NOSSA VIDA
Leitor 1: O Espírito Santo, no qual fomos batizados, leva-nos a falar a linguagem do amor.
- A mãe com a vela acesa ficará ao lado do pai que fará a leitura. (Se for oportuno ler a leitura na Bíblia).
Canto: Fala Senhor pela Bíblia. Tu és Palavra que salva. Em mim é tudo silêncio. Eu quero ouvir Tua voz.
Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. (At 2,1-11)
Leitura dos Atos dos Apóstolos
1
Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. 2De repente, veio do céu um
barulho como o sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. 3Apareceram então umas
como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. 4Todos ficaram repletos do Espírito
Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. 5Acontece que em

Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. 6Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e
ficaram confusos, pois cada um ouvia, na sua própria língua, os discípulos falarem. 7Espantados e surpresos, diziam:
“Esses homens que estão falando, não são todos galileus? 8Como é que cada um de nós os ouve em sua própria
língua materna? 9Entre nós há partos, medos e elamitas; gente da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do
Ponto e da Ásia, 10da Frígia e da Panfília, do Egito e da região da Líbia vizinha de Cirene; alguns de nós vieram de
Roma, 11outros 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”! – Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Para conversar: O que mais chamou sua atenção nesta leitura? Como sentimos a presença do Espírito Santo em
nossa vida? Em nossa família? Em nossa comunidade?
Reflexão da leitura
Mãe: Lucas quer mostrar o que está na base de qualquer comunidade cristã: o Espírito Santo faz lembrar,
compreender e continuar o testemunho de Jesus.
Todos: Vem Espírito Santo vem, vem iluminar.
Mãe: No Antigo Testamento Pentecostes era celebrado cinquenta dias depois da Páscoa e comemorava a Aliança e
o dom da Lei. No novo Pentecostes, Deus entrega seu Espírito realizando a nova Aliança, desta vez com toda a
humanidade.
Todos: Vem Espírito Santo vem, vem iluminar.
Mãe: A “língua” da comunidade da nova Aliança é o testemunho de Jesus, ou seja, o Evangelho, cujo centro é o
amor de Deus que reúne os homens, provocando relação e entendimento.
Todos: Vem Espírito Santo vem, vem iluminar.
CELEBRAR A VIDA
Preces
Catequizando: Sobre nossa comunidade,
Todos: Enviai Senhor, o vosso Espírito de amor.
Catequizando: Sobre nossa família e todas as famílias do Brasil,
Todos: Enviai Senhor, o vosso Espírito de amor.
Catequizando: Sobre todas as vocações da diocese de Patos de Minas,
Todos: Enviai Senhor, o vosso Espírito de amor.
Catequizando: Sobre todos os profissionais que trabalham na linha de frente no combate ao Coronavírus,
Todos: Enviai Senhor, o vosso Espírito de amor.
Todos: Ó Deus, com a fecundidade do teu Filho animaste a vida e a missão dos primeiros discípulos e
discípulas de Jesus. Ilumina com o mesmo Espírito os nossos corações, e acende neles o fogo do teu amor,
para que sejamos testemunhas da Tua Ressurreição. Pedimos isso em nome d Jesus, nosso Senhor. Amém!
Canto: Primeira Cristã (Padre Zezinho).
Primeira cristã, Maria da luz.
Sabias, ó Mãe, amar teu Jesus.
Primeira cristã, Maria do amor.
Soubeste seguir, teu Filho e Senhor.
Nossa Senhora das milhões de luzes,
Que meu povo acende pra te louvar.
Iluminada, iluminadora,
Inspiradora de quem quer amar.
E andar com Jesus
E andar com Jesus

E andar com Jesus
E andar com Jesus
Primeira cristã, Maria do lar.
Ensinas, ó Mãe, teu jeito de amar.
Primeira cristã, Maria da paz.
Ensinas, ó Mãe, como é que Deus faz.
Primeira cristã, sempre a meditar.
Vivias em Deus, sabias orar.
Primeira cristã fiel a Jesus.
Por todo o lugar, na luz e na cruz.

Link da música: https://www.youtube.com/watch?v=WBpObzzzgwQ
Pai: Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou: Pai Nosso...
Pai: O Deus que olhou para Maria volte os seus olhos para nós e nos faça caminhar como verdadeiros cristãos e
cristãs: Ave Maria...
Pai: Nossa Senhora da Abadia. Rogai por nós!
Pai: Santo Antônio de Pádua, padroeiro da diocese de Patos de Minas. Rogai por nós!
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Fonte: Bíblia Sagrada. Edição Pastoral. Paulus, 1990. Ofício Divino das Comunidades. Paulus. Espírito Santo Doador dos Dons e luz dos
Corações. Pe. João Paulo de Araújo Gomes. Coleção Deus Conosco. Eu Lhes Darei o Meu Espírito. Lydia das Dores Defilippo. Vozes.

