EM

CATEQUESE
FAMILIA
Igreja nas Casas

PENTECOSTES
Espírito, e tudo será criado, e renovareis a
face da terra.
Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações
dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
fazei que apreciemos retamente todas as coisas
segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre
da sua consolação. Por Cristo, SenhorNosso.
Amém!

Texto bíblico: At. 2,1-11
Realizar na semana anterior ou posterior
aoDomingo de Pentecostes (31 de maio)
Ambientação: Bíblia, vela, flores, vidro de perfume
ou de óleo perfumado. Se possível, realizar a
catequese ao redor de uma pequena fogueira.
1. ORAÇÃO INICIAL

2. RECORDAÇÃO DA VIDA
Colocar a pequena fogueira
ou então a vela ao centro e perguntar.
Animador: Em que ocasião nos lembramos de
ter estado ao redor do fogo num dia frio (exemplo: ao redor de um fogão à lenha, fogueira,
lareira etc.)? Tempo para partilhar.

Canto: A nós descei, Divina Luz/ A nós descei,
Divina Luz/:Em nossas almas acendei,/ O amor,
o amor de Jesus:/
Animador: Querida família, vivemos o período
da festa de Pentecostes. Lembrando a descida do
Espírito Santo sobre os apóstolos, refletimos
sobre a força deste mesmo Espírito, que
recebemos para testemunharmos Jesus Cristo.
Neste tempo desafiante de pandemia, queremos
viver um novo Pentecostes em nossa família e em
nossa Igreja. Iniciemos com o sinal de nossa fé.
Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.

Animador: O fogo ilumina e aquece. O que
fazemos para nos manter aquecidos nestes dias
em que nos aproximamos do inverno? Tempo
para partilhar.
3. SALMO
Animador: Cantemos (ou rezemos) o Salmo
104:

Canto: /:Vem, Espírito Santo, vem.
Vem iluminar:
Nossos caminhos, vem iluminar!
Nossas angústias, vem iluminar!
Nossas famílias, vem iluminar
A nossa Igreja, vem iluminar!

Refrão: /:Envia teu Espírito, Senhor, e renova a
face da terra:/
1. Bendize minha alma ao Senhor. Senhor, meu
Deus, como és tão grande! R.
2. Como são numerosos as tuas obras, Senhor. A
terra está cheia das tuas criaturas. R.
3. Quando ocultas tua face, elas se perturbam.
Quando lhes tiras suas vidas, voltam ao seu nada.
R.
4. Seja ao Senhor sua eterna glória. Alegre-se ele

Animador: Façamos juntos esta oração,
abrindo-nos à presença do Espírito Santo:
Todos: Vinde, Espírito Santo, enchei os
corações dos vossos fiéis e acendei neles o
fogo do Vosso amor. Enviai, Senhor, o Vosso
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em suas obras. R.
5. Que o meu canto ao Senhor seja agradável. É nele que
está a minha alegria. R.
4. LEITURA DA PALAVRA DE DEUS
Canto: Vem, vem, vem! Vem Espírito Santo de amor!
Vem a nós, traz a igreja um novo vigor!
Presença na Igreja nascente, os povos consegues reunir.
Na mesma linguagem se entendem, o amor faz a Igreja
surgir.
Leitura dos Atos dos Apóstolos (2,1-11).
Momento de silêncio para interiorizar a Palavra. Reler a
passagem calmamente. A seguir, partilhar de frases ou
palavras que tenham chamado a atenção.

Com a Bíblia, recontar a passagem, respondendo
às perguntas, de preferência em um caderno:
. Quem estava reunido?
. Que barulho os discípulos ouviram?
. O que apareceu e se espalhou,
pousando sobre eles?
. O que aconteceu com os discípulos?
. Quem os escutava ?
. O que os discípulos anunciavam?

5. MEDITAÇÃO
. O texto bíblico que acabamos de ouvir narra a
vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Esse
evento, que chamamos de Pentecostes, é
celebrado pela Igreja 50 dias depois da festa da
Páscoa.
. Ao receberem o Espírito Santo, os discípulos se
enchem de coragem, alegria e entusiasmo para
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anunciar e testemunhar as maravilhas de Jesus
Cristo.
. O mesmo Espírito Santo está sempre presente
em nossa vida. Movidos pelo Espírito Santo de
Jesus, temos a força divina para irmos pelo
mundo, anunciando às pessoas o seu amor.

7. CONTEMPLAÇÃO
Procurar saber de que modo a paróquia está vivendo a
campanha “É tempo de cuidar”. Conversar sobre como
a família pode ajudar nesta ação emergencial
motivada pela CNBB e pela Cáritas.
Todos: É tempo de cuidar! O Espírito Santo
aquece nosso coração para vivermos a
solidariedade! Ele encoraja nossa família a cuidar
de quem passa por necessidades!

Canto: /:Espírito, Espírito/ que desce como
fogo/ vem como em Pentecostes/ e enche-me
de novo:/
Passar o perfume ou óleo perfumado nas mãos.
Tempo para sentir o cheiro do perfume.
Animador: Assim como não precisamos
enxergar o perfume para sentir sua presença,
também o Espírito Santo existe em nossa vida
sem que o enxerguemos!
Todos: Somos para o mundo o bom odor de
Cristo!

8. ORAÇÃO FINAL
Animador: Rezemos juntos:
Todos: Ó Deus, com a fecundidade do
teu Espírito 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 de Jesus, nosso Senhor.
Amém!

6. ORAÇÃO

9. BÊNÇÃO FINAL
Os filhos estendem as mãos a frente e
curvam a cabeça para acolher a bênção.
Os pais estendem as mãos sobre os filhos e pronunciam
as palavras da bênção.
Animador: Abençoe-vos Deus Pai todo-poderoso,
que vos fez renascer da água e do Espírito Santo
como seus filhos adotivos, e vos torne dignos do seu
amor paterno.
Todos: Amém.
Animador: Abençoe-vos Jesus Cristo, seu Filho
Unigênito, que prometeu à Igreja a assistência
permanente do Espírito da verdade, e vos confirme
na profissão da verdadeira fé.
Todos: Amém.
Animador: Abençoe-vos o Espírito Santo, que
acendeu no coração dos discípulos o fogo da
caridade, e vos conduza, unidos e sem pecado, às
alegrias do reino de Deus.
Todos: Amém.
Animador: Abençoe-vos, o Deus todo poderoso,
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Canto:
Quando o Espírito de Deus soprou,/ o mundo inteiro se
iluminou./
A esperança da terra brotou/ e um povo novo deu-se as
mãos e caminhou.
Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador./ Justiça
e paz hão de reinar. E viva o amor!

Animador: Contemplando a presença do
Espírito Santo entre nós, vamos rezar (ou
cantar) a sequência “Espírito Santo”, que é
entoada na Missa de Pentecostes:
Se preferir, a sequência pode ser cantada com o
auxílio de um aparelho de som.
Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz,
um raio de luz.Vinde, Pai dos pobres, dai aos
corações, vossos sete dons, vossos sete dons.
- Consolo que acalma, hóspede da alma, doce
alívio, vinde, doce alívio, vinde!
No labor, descanso, na aflição, remanso, no
calor, aragem, no calor, aragem.
- Ao sujo, lavai, ao seco, regai, curai o doente,
curai o doente.
Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio
aquecei, o frio aquecei.
- Enchei, luz bendita, chama que crepita, o
íntimo de nós, o íntimo de nós.
Sem a luz que acode, nada o homem pode,
nenhum bem há nele, nenhum bem há nele.
Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos
sete dons, vossos sete dons.
Dai, em prêmio ao forte, uma santa morte,
alegria eterna, alegria eterna.
- Amém! Amém!
Animador: Movidos pelo mesmo Espírito
Santo, digamos:
Todos: Pai nosso...
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