
SOLENIDADE DE PENTECOSTES 

Celebração de Vigília Doméstica 
 

(Orientações para preparação no final do roteiro) 

 

1. Refrão inicial           

Vinde, Espírito de amor ardente! 

Vinde! Vinde! 
E acendei vossa Luz fulgente! 

Vinde! Vinde! 

2. Abertura do Ofício               

 Verdadeiramente ressurgiu Jesus: (bis)  
Cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis)  

 Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)  
Ao Deus do universo, venham festejar! (bis)  

Acendem-se as velas  

 O amor de Deus em nós derramado, (bis)  
Qual Mãe consoladora já nos foi doado. (bis)  

 Tua luz, Senhor, clara como o dia: (bis)  
É chama que incendeia e luz da alegria. (bis) 

Oferta-se o incenso ou ervas cheirosas  

 Suba nosso incenso a ti, ó Senhor! (bis)  

Este louvor pascal, oferta de louvor! (bis)  

 Nossas mãos orantes, para os céus subindo, (bis)  

Cheguem como oferenda ao som deste hino! (bis)  

 Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)  

Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)  

 Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)  
Suba, do mundo inteiro, a Deus louvação! (bis) 

3. Recordação da Vida            

 
4. Hino            

1. Vinde, Espírito de Deus 
E enchei os corações 

Dos fiéis com os vossos dons.  

Acendei neles o amor 
Como um fogo abrasador,  

Vós pedimos, ó Senhor.  
E cantaremos aleluia! 

E a nossa terra renovada ficará; 
Se vosso Espírito, Senhor, nos enviais. 

2. Vós unistes tantas gentes,  

Tantas línguas diferentes,  
Numa fé, na unidade.  

Pra buscar sempre a verdade 
E servir o vosso Reino 

Com a mesma caridade. 

5. Salmo 104 (103)          

“Olhem os pássaros do céu e os lírios do campo. O Pai 

do céu cuida deles e os alimenta” (Mt 6,6). 
Como uma meditação sobre a história bíblica da 
criação do mundo, cantemos ao Criador este hino de 
louvor e peçamos a força para restabelecer no mundo 
a justiça e a ordem do Universo. 

Aleluia, aleluia, aleluia;  
Vem, minh’alma, bendizer teu Senhor, aleluia!  

Aleluia, aleluia, aleluia,  

Vem, minh’alma, bendizer teu Senhor, aleluia!  

1. Senhor, meu Deus, como és tão imenso!  

O teu vestido, esplendor e clarão,  
Como num manto de luz envolvido,  

Os céus desdobras, são teu barracão!  

2. Tua morada, em cima das águas!  

Montado em nuvens, tu voas no vento;  

Dos ventos fazes os teus mensageiros,  
Como dos raios, ministros atentos!  

3. Em suas bases, a terra assentas,  
Inabalável pra sempre a assentaste;  

Com o oceano, qual manto, a cobriste,  

Sobre as montanhas as águas pousaste!  

4. Por teus trovões açoitadas correram,  

Montanha acima ou vales abaixo,  
Para o lugar que marcaste se foram,  

Não voltarão a inundar este barro!  

5. Fazes brotar fontes d‟água nas várzeas,  

Por entre as serras marulham riachos  

E enquanto os bichos sua sede saciam,  
Os passarinhos gorjeiam nos galhos!  

Acende-se a primeira vela dos 7 dons 
 

Oremos:  
Senhor, nosso Deus Criador, que pelo Espírito Santo a 

tudo encheste de glória e bondade. Dá-nos o Dom do 

Temor, reconhecendo somente tua grandeza e 
soberania, vivendo diante de ti com o devido respeito 

e reverência, cultivando relações de amor e cuidado 
pelos irmãos e por todas as criaturas. Por Cristo, nosso 

Senhor. Amém.  

1. De lá do alto tu regas os montes,  
Com teus favores a terra se farta,  

Para o rebanho o pasto forneces  
E o ser humano co‟as plantas regalas!  

2. E o homem tira dos campos o pão,  

Seu coração com o vinho se alegra,  
E o azeite ilumina-lhe a face,  

Com o alimento ele se regenera!  

3. Foi o Senhor quem plantou estas matas  

E satisfeitas se enchem de ninhos;  
As cabras pastam nas altas montanhas  

E os urubus nos rochedos vizinhos!  

4. Fizeste a lua pros tempos marcar  
E o sol se põe ao cumprir sua rota;  

A noite desce e as trevas ocultam  
Da selva os bichos que rondam nas grotas!  

5. Os leõezinhos, em busca da presa,  

Rugem pra Deus suplicando o alimento;  
Renasce o sol, todos eles se entocam  

E o homem sai a buscar seu sustento.  

 



Acende-se a segunda vela dos 7 dons 

Oremos:  
Senhor, nosso Deus, que pelo Espírito Santo a tudo 

fortaleces e revigoras. Olha com bondade para nossas 

lutas, desânimos e fraquezas. Pelo Dom da 
Fortaleza, dá-nos cumprir nossas tarefas diárias, 

participando de tua obra e aprimorando os dons que 
nos deste. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.  

1. Quão numerosas tuas obras, Senhor!  

Tudo fizeste com sabedoria!  
A terra, cheia de tantas criaturas,  

E o mar abriga incontável família!  

2. Todos esperam de ti o alimento,  

Jogas pra eles e logo recolhem;  
Abres tua mão, ficam todos contentes:  

Por ti, em tudo o que é bom, se promovem!  

3. Tua face escondes e se apavoram; 
Se lhes retiras o ar, já se enterram;  

O teu Espírito sopra e envias:  
Todas as coisas renovas na terra.  

4. Que do Senhor dure sempre sua glória,  

Com suas obras se alegre o Senhor!  
Ele olha a terra e tudo estremece,  

Toca as montanhas, sai fogo e calor!  

5. Por toda a vida ao Senhor vou cantar,  

Por toda a vida a meu Deus, meu louvor!  
Que meu poema lhe seja agradável,  

Minh‟alegria está no Senhor!  

6. Desapareçam da terra os malvados  
E gente ruim não exista jamais!  

Vem, ó minh‟alma, bendize ao Senhor,  
Glória ao Deus santo e na terra haja paz! 

Acende-se a terceira vela dos 7 dons 

Oremos:  
Senhor, nosso Deus, que pelo Espírito Santo tudo 

criaste com propósito e beleza. Dá-nos buscar sempre 
em ti o Dom da Sabedoria, para que nossa vida seja 

orientada pela tua vontade e bem querer. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.  

6. Salmo 68(67) 

“Se Deus é por nós, quem será contra nós?” (Rm 8,31). 
Celebrando a manifestação do Senhor nas lutas das 
antigas tribos de Israel e nas procissões do templo, 
adoremos a ele presente e atuante na caminhada do 
nosso povo.  

O Espírito do Senhor  
O universo todo encheu:  

Tudo abarca em seu saber,  
Tudo enlaça em seu amor,  

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!  
1. Levanta-se Deus, cadê os inimigos?  

Na sua presença perecem os iníquos!  

São como fumaça que desaparece,  
São cera no fogo, que logo derrete!  

2. Os justos se alegram diante de Deus  
Cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus!  

Abri o caminho ao grão-cavaleiro;  

Dançai diante dele, Senhor justiceiro.  

3. Dos órfãos é Pai, das viúvas juiz;  

Em sua morada, só ele é quem diz;  

Quem „tava sozinho, família encontrou;  

Quem „stava oprimido, tua mão libertou!  

4. À frente do povo saíste, ó Deus,  

Os céus gotejaram, a terra tremeu;  

Na sua presença se abala o Sinai,  
É Deus que avança, que avança e vai! 

Acende-se a quarta vela dos 7 dons 
Oremos:  

Senhor, nosso Deus, que pelo Espírito Santo orientas o 

nosso coração para as coisas do alto, onde está Cristo. 
Não deixes que nos seduzam as maldades deste 

mundo. Pelo Dom da Conselho, dá-nos ser fiéis aos 
teus caminhos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.  

5. U‟a chuva abundante do céu derramaste  
E a tua herança exausta saciaste;  

Fizeste em tua paz viver teu rebanho  

E os necessitados tiveram seu ganho.  

6. Falou sua Palavra, saem os portadores,  

Debandam os reis e fartam-se os pobres!  
Imenso é o poder de nosso Senhor,  

Subindo às alturas, cativos levou.  

7. Bendito sejais, Senhor, todo dia,  
Tu és quem nos salva, quem nos alivia;  

És tu nosso Deus, o libertador!  
Quem livra da morte, só mesmo o Senhor!  

Acende-se a quinta vela dos 7 dons 
Oremos:  

Senhor, nosso Deus, que pelo Espírito Santo nos fazes 

contemplar a vossa verdade. Concede-nos,  pelo  
Dom  do Entendimento, compreender e amar a tua 

Palavra, para que praticando-a, sejamos anunciadores 
do teu Reino. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.  

7. Cântico de Ezequiel 36,24-38 

“Está chegando a hora, e é agora, em que os 
verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em Espírito e 

em verdade” (Jo 4,23). 

Anunciemos, com as palavras do profeta Ezequiel, o 
tempo novo que Deus nos dá e esperemos que se 
cumpra em plenitude. 

Perseveravam todos unidos em oração,  

Os doze apóstolos, com Maria e os irmãos.  
Chegado o dia de Pentecostes veio um tremor  

E de repente o Santo Espírito os animou! 
1. É outro o vinho que nos anima,  

Entendei todos nossa alegria,  

Joel profeta já predissera,  
Sucederá nos últimos dias...  

- E sucedeu nos últimos dias:  
Fechou-se o tempo, abriu-se o céu!  

Cumpriu-se, então, outra profecia  

Que Deus falou por Ezequiel:  

2. De toda a terra vos tirarei,  

Vos tomarei de entre as nações,  
Todos unidos conduzirei  

Pra terra santa da promissão!  

- Na terra santa da promissão  

Com água pura vos lavarei,  

Toda imundície, toda ilusão,  
De tudo vos purificarei!  

3. E vos darei novo coração  



E novo espírito em vós porei,  

Não mais tereis coração de pedra,  
Um coração de carne darei!  

- Um coração de carne darei  

E o meu espírito em vós porei:  
Na minha lei havereis de andar,  

Meu mandamento ireis praticar!  

Acende-se a sexta vela dos 7 dons 
Oremos:  

Senhor, nosso Deus, que pelo Espírito Santo nos fazes 
buscar a ti, na oração e na prática das boas obras. 

Concede-nos, pelo Dom da Piedade, a renovação do 
nosso coração, para que busquemos guardar os 

mesmos sentimentos de Cristo, que contigo vive e 
reina. Amém.  

4. E habitareis uma nova terra,  

Terra que a vossos pais destinei;  
E assim sereis sempre o meu povo  

E vosso Deus pra sempre serei! 

- E vosso Deus pra sempre serei,  

Da terra os frutos irei vos dar;  

Da vida o pão multiplicarei,  
Jamais a fome vos matará! 

5. No dia em que vos purificar.  
De todas vossas iniquidades,  

Vossos desertos serão povoados  
E habitadas, vossas cidades!...  

- E habitadas vossas cidades,  

Os vossos campos florescerão;  
E a terra seca será jardim:  

Nações, dai glória ao Amor sem fim. 

Acende-se a sétima vela dos 7 dons 
 
Oremos:  

Senhor, nosso Deus, que pelo Espírito Santo nos fazes 

ter o reto conhecimento do mundo que criastes e das 
coisas espirituais. Concede-nos, pelo Dom da 

Ciência, viver neste mundo com o coração orientado 

para ti e colocando toda a nossa inteligência a serviço 
da fé, do amor e da esperança. Amém. 

8. Aclamação ao Evangelho 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

Vinde, Espírito Divino;  

e enchei com vossos dons os corações dos fiéis;  

e acendei neles o amor como um fogo abrasador!  

9. Evangelho            (Jo 7,37-39) 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 
segundo João. 

37No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus, em pé, 
proclamou em voz alta: “Se alguém tem sede, venha a 

mim e beba. 38Aquele que crê em mim, conforme diz a 

Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior”. 
39Jesus falava do Espírito, que deviam receber os que 

tivessem fé nele; pois ainda não tinha sido dado o 
Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. 

Palavra da salvação. 

 
10. Homilia 

 

11. Refrão pós-homilético 

Tu és fonte de vida! 
Tu és fogo, tu és amor! 

Vem, Espírito Santo! 

Vem, Espírito Santo! 

12. Cântico evangélico 

Como o velho Simeão, figura de todos os que esperam a 
realização das promessas de Deus, cantemos nossa 
certeza de recebermos d‟Ele, cada dia, sua paz e 
salvação. 
Oferta-se o incenso  
Salvai-nos, Senhor, quando velamos! 

guardai-nos também quando dormimos.  
Nossa mente vigie com o Cristo,  

Nosso corpo repouse em tua paz! 

1. Agora, Senhor, podes deixar  
Partir em paz teu servidor,  

Porque os meus olhos já contemplam,  
Da salvação o resplendor!  

- Segundo a tua palavra,  

Vi a tua salvação;  
Manda em paz teu servidor,  

No fulgor do teu clarão!  

2. Pra todos os povos preparaste  

A salvação que resplendeu:  
A luz que ilumina as nações todas,  

A glória deste povo teu! 

- Glória ao Pai, glória ao Menino,  
Deus que veio e Deus que vem;  

Glória seja ao Divino,  
Que nos guarde sempre. Amém!  

13. Preces 

Ao Deus que derrama em nossos corações o seu Espírito 
maternal, rezemos, com Maria e os apóstolos:  

Envia teu Espírito, Senhor! 
- Por teu Espírito Santo, renova a terra e faze novas todas 

as coisas.  

- Ilumina todas as Igrejas com a luz do teu Espírito, para 

que sejamos um só povo em teu amor. 

- Neste tempo de pandemia, concede-nos guardar a fé e 
conduze-nos nessa difícil travessia.   

- Por teu Espírito Santo, cura os doentes, consola os que 
sofrem e dá a vida eterna aos que já partiram desta vida.  

- Com a força da tua graça, santifica nossa casa, nossa 

família e toda a nossa comunidade. 

 

14. Oração do Senhor 

 

Guiados pelo Espírito de Deus, que pelo Batismo nos 
tornou filhas e filhos amados em Jesus Cristo, rezemos a 

Deus, como nos ensinou Jesus:  

Pai nosso... Pois vosso é o reino... 

Oremos. 



 Envia, Senhor, o teu Espírito Santo, enchendo o 

coração dos teus fiéis e acendendo neles o fogo do teu 
amor. Tu que instruíste os corações dos teus filhos e 

filhas com a luz do Espírito Santo, faze que apreciemos 

retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito 
e gozemos sempre de tua materna consolação. Então 

tudo será recriado e renovarás a face da terra! Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém!  

 

15. Benção final 

- Deus, o Pai das luzes que hoje, iluminou os corações 

dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito 
Santo, vos conceda a alegria de sua benção e a 

plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém.  
- Aquele fogo, descido de modo admirável sobre os 

discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e 

vos transfigure em sua luz.  
Amém.  

- Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu 
todas as línguas vos faça perseverar na mesma fé, 

passando da esperança à realidade.  

Amém.   

16. Saudação à Mãe do Senhor 

Voltando-nos para o ícone (ou imagem) de Maria 
Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia! 

Porque aquele que mereceste trazer no seio. Aleluia! 
Ressuscitou, como disse. Aleluia! 

Rogai a Deus por nós. Aleluia! 

 Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia! 

Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! 

Oremos.  

Ó Deus, que alegrastes o mundo com a ressurreição 
do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-

nos que com a sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos 

as alegrias da vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. 
Amém.   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
Prepare a Celebração:  
 Esta celebração deve ser feita no Sábado à noite, 

vésperas de Pentecostes. 

 Leia o roteiro previamente. Ele foi feito especialmente 

para o ambiente doméstico, mas pode ser usado na 
Igreja; 

 Prepare a leitura para ser feita da Bíblia (n. 9); 

 Prepare uma mesa como altar, em torno da qual os 

lugares dos participantes estarão dispostos, em círculo; 
 Coloque no centro o círio pascal doméstico, ou uma vela 

grande. Em torno dela as velas dos sete dons. Enfeite 

com flores e coloque a Bíblia; 

 Disponha, de um lado, o ícone de Pentecostes, do outro, 
o ícone ou imagem da Virgem;  

 Combine os ministérios previamente: quem coordena, 

quem proclama o evangelho, quem faz as preces, quem 

acende as velas, quem oferece o incenso e quem cuida 
de receber a transmissão;  

 O Círio, ou vela maior e as velas dos participantes serão 

acesas no início da celebração. As velas dos sete dons 
serão acesas durante o canto dos salmos; 

 Acenda o carvão e prepare alguém para fazer a oferta 

do incenso nos momentos indicados; 

 Conecte-se 10 minutos antes da transmissão, no canal 

“Paróquia de Santana BH”, no youtube. 

 


