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O Espírito de Pentecostes

Pentecostes, para os antigos israelitas, era a festa das primícias, quando
os primeiros frutos da terra eram oferecidos ao Senhor (v. Ex 23,14-19).
Após o retorno dos filhos de Israel exilados na Babilônia, tornou-se
ainda memória da renovação da Aliança na Lei, na qual Deus ofereceu
ao povo eleito as bases da futura nação. No Novo Testamento, aparece
como concretização da promessa de Cristo, de que enviaria o Espírito da
Verdade para confirmar na fé os discípulos, e também como nascimento
da Igreja, sob a liderança de Pedro, para todo o mundo (v. Jo 16-13; At
1-2). É o encerramento do ciclo da Páscoa, isto é, da passagem de Jesus
Cristo da vida mortal para a glória eterna no céu, à direita do Pai, de onde
enviou o Espírito Santo (Jo 16,7). No Espírito Santo somos renovados
e vivemos com Cristo, ressuscitados com ele (Rm 8,11). No Espírito
Santo, ressuscitados e vivendo já as primícias do Reino de Deus, somos
chamados e fortalecidos para testemunhar a Verdade. No Espírito Santo,
somos unidos a Cristo, tornados verdadeiros, conquanto adotivos, filhos
de Deus:
Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são
filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos,
para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos
adotivos, no qual todos nós clamamos: Abá – ó Pai! O próprio
Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos
de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros
de Deus e co-herdeiros de Cristo; se realmente sofremos com ele, é
para sermos também glorificados com ele. (Rm 8,14-17)
Celebremos Pentecostes e façamos presente esse maravilhoso mistério!
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Para rezar as horas

A liturgia das horas (ou oração das horas) é uma antiga tradição eclesial,
preservada até hoje especialmente nos mosteiros e conventos, mas à qual
estão obrigados todos os clérigos por força da lei canônica. Mas, isso está
longe de descrevê-la.
Rezar as horas é inserir o dia de cada um e de toda a Igreja na ordem
divina, desde o nascer do sol até o seu ocaso, e também nas vigílias, no
repouso noturno, a todo tempo, enfim, com orações, recitações e leituras
apropriadas para cada momento.
As horas, inseridas no tempo criado e santificado pela presença viva do
próprio Deus, têm poder e eficácia. Elas são “a oração da Igreja, pela qual
são santificados, por cânticos de louvor, ações de graças e orações, tanto
o curso completo das horas do dia, como a totalidade das atividades
humanas.” Através delas, “o próprio Cristo, quer nos seus ministros quer
na memória dos Santos, e principalmente nas de sua Mãe, continua a sua
via de imensa misericórdia, de tal modo que os fiéis de Cristo não só
comemoram e meditam os mistérios da Redenção, mas entram mesmo
em contato com eles, comungam deles e por eles vivem. (ORAÇÃO, p.
10-11)
Mas, não apenas clérigos e religiosos, todos somos chamados a celebrar
o mistério divino na liturgia das horas. “O Espírito Santo, que está em
Cristo, em toda a Igreja e em cada um dos batizados, é quem realiza a
unidade da Igreja orante” (ORAÇÃO, p. 17), e nessa unidade todos nós
agimos na Igreja e enquanto Igreja quando oramos.
Essa breve publicação é um convite a que todos oremos e louvemos a
Deus, que, em sua infinita misericórdia, enviou seu Filho para nos salvar
e nos adotar na unidade do Espírito Santo.
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Domingo de Pentecostes
Laudes

(de pé:)
Invitatório
V. Abri os meus lábios, ó Senhor.
R. E minha boca anunciará vosso louvor.
Salmo 23(24)
Entrada do Senhor no templo
Na ascensão, as portas do céu se abriram para o Cristo (S. Irineu).
R. Ao Senhor que prometeu o Santo Espírito,
vinde todos, adoremos, aleluia.
–1 Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, *
o mundo inteiro com os seres que o povoam;
–2 porque ele a tornou firme sobre os mares, *
e sobre as águas a mantém inabalável. (R.)
–3 “Quem subirá até o monte do Senhor, *
quem ficará em sua santa habitação?”
=4 “Quem tem mãos puras e inocente coração, †
quem não dirige sua mente para o crime, *
nem jura falso para o dano de seu próximo. (R.)
–5 Sobre este desce a bênção do Senhor *
e a recompensa de seu Deus e Salvador”.
– 6 “É assim a geração dos que o procuram, *
e do Deus de Israel buscam a face”. (R.)
=7 “Ó portas, levantai vossos frontões! †
Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, *
a fim de que o Rei da glória possa entrar!” (R.)
=8 Dizei-nos: “Quem é este Rei da glória?” †
“É o Senhor, o valoroso, o onipotente, *
o Senhor, o poderoso nas batalhas!” (R.)
=9 “Ó portas, levantai vossos frontões! †
Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, *
a fim de que o Rei da glória possa entrar!” (R.)
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=10 Dizei-nos: “Quem é este Rei da glória?” †
“O Rei da glória é o Senhor onipotente, *
o Rei da glória é o Senhor Deus do universo!” (R.)
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
R. Ao Senhor que prometeu o Santo Espírito,
vinde todos, adoremos, aleluia.
Hino
Na órbita do ano,
de fogo a flor viceja,
o Espírito Paráclito
descendo sobre a Igreja.
Da língua a forma assumem
as chamas eloquentes:
Na fala sejam prontos,
na caridade,ardentes.
Já todos falam línguas
de todas as nações,
que embriaguez presumem
as santas efusões.
Tais coisas sucederam
após a Páscoa santa:
Não mais a do temor,
a lei do amor se implanta.
E agora, Deus piedoso,
vos pedimos inclinados,
os dons do vosso Espírito
na terra derramados.
Enchei os corações
da graça que redime.
Senhor, dai-nos a paz,
perdoai o nosso crime.
Louvor ao Pai e ao Filho,
e ao Espírito também:
Que o Filho envie o dom
do Espírito Santo. Amém.
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(sentados:)
Salmodia
Salmo 62 (63), 2-9.
Sede de Deus
Vigia diante de Deus, quem rejeita as obras das trevas (cf. 1Ts 5,5)
Ant. 1 Como é bom e suave, Senhor,
vosso Espírito em nós, aleluia.
— 2Sois vós, ó Senhor, o meu Deus!*
Desde a aurora ansioso vos busco!
= A minh’alma tem sede de vós,+
minha carne também vos deseja,*
como terra sedenta e sem água! (Ant.)
— 3Venho, assim, contemplar-vos no templo,*
para ver vossa glória e poder.
— 4Vosso amor vale mais do que a vida:*
e por isso meus lábios vos louvam. (Ant.)
— 5Quero, pois, vos louvar pela vida,*
e elevar para vós minhas mãos!
— 6A minh’alma será saciada,*
como em grande banquete de festa;
— cantará a alegria em meus lábios,*
ao cantar para vós meu louvor! (Ant.)
— 7Penso em vós no meu leito, de noite,*
nas vigílias suspiro por vós!
— 8Para mim fostes sempre um socorro;*
de vossas asas à sombra eu exulto!
— 9Minha alma se agarra em vós;*
com poder vossa mão me sustenta. (Ant.)
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ant. Como é bom e suave, Senhor,
vosso Espírito em nós, aleluia.
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Cântico Dn 3,57-88.56
Louvor das criaturas ao Senhor
Louvai o nosso Deus, todos os seus servos (Ap 19,5)
Ant. 2 Vós, fontes e tudo o que n’água se move,
louvai o Senhor, cantai hinos a Deus. Aleluia.
- 57Obras do Senhor, bendizei o Senhor,*
louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!
- 58Céus do Senhor, bendizei o Senhor!
59
Anjos do Senhor, bendizei o Senhor!
(R. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!
Ou
R. A ele glória e louvor eternamente)
- 60Águas do alto céu, bendizei o Senhor!*
Potências do Senhor, bendizei o Senhor!
- 62Lua e sol, bendizei o Senhor!*
63
Astros e estrelas bendizei o Senhor! (R.)
61

- 64Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor!*
65
Brisas e ventos, bendizei o Senhor!
- 66Fogo e calor, bendizei o Senhor!*
67
Frio e ardor, bendizei o Senhor! (R.)
- 68Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor!*
69
Geada e frio, bendizei o Senhor!
- 70Gelos e neves, bendizei o Senhor!*
71
Noites e dias, bendizei o Senhor! (R.)
- 72Luzes e trevas, bendizei o Senhor!*
Raios e nuvens, bendizei o Senhor!
-74Ilhas e terra, bendizei o Senhor!*
Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! (R.)
73

- 75Montes e colinas, bendizei o Senhor!*
Plantas da terra, bendizei o Senhor!
- 77Mares e rios, bendizei o Senhor!*
78
Fontes e nascentes, bendizei o Senhor! (R.)
76

- 79Baleias e peixes, bendizei o Senhor!*
80
Pássaros do céu, bendizei o Senhor!
- 81Feras e rebanhos, bendizei o Senhor!*
82
Filhos dos homens, bendizei o Senhor! (R.)
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- 83Filhos de Israel, bendizei o Senhor!*
Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!
- 84Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor!*
85
Servos do Senhor, bendizei o Senhor! (R.)
- 86Almas dos justos, bendizei o Senhor!*
87
Santos e humildes, bendizei o Senhor!
- 88Jovens Misael, Ananias e Azarias, *
louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! (R.)
- ao Pai e ao Filho e ao espírito Santo*
louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim!
- 56Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus!*
Sois digno de louvor e de glória eternamente! (R.)
Ant. Vós, fontes e tudo o que n’água se move,
louvai o Senhor, cantai hinos a Deus. Aleluia.
Salmo 149
A alegria e o louvor dos santos
Os filhos da Igreja, novo povo de Deus, se alegrem no seu Rei Cristo Jesus (Hesíquio)
Ant. 3 Em várias línguas proclamavam os Apóstolos
as maravilhas que o Senhor realizou. Aleluia.
— 1Cantai ao Senhor Deus um canto novo,*
e o seu louvor na assembleia dos fiéis!
— 2Alegre-se Israel em quem o fez,*
e Sião se rejubile no seu Rei!
— 3Com danças glorifiquem o seu nome,*
toquem harpa e tambor em sua honra! (Ant.)
— 4Porque, de fato, o Senhor ama seu povo*
e coroa com vitória os seus humildes.
— 5Exultem os fiéis por sua glória,*
e cantando se levantem de seus leitos,
— 6com louvores do Senhor em sua boca*
e espadas de dois gumes em sua mão, (Ant.)
— 7para exercer sua vingança entre as nações,*
e infligir o seu castigo entre os povos,
— 8colocando nas algemas os seus reis,*
e seus nobres entre ferros e correntes,
— 9para aplicar-lhes a sentença já escrita:*
Eis a glória para todos os seus santos. (Ant.)
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Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ant. Em várias línguas proclamavam os Apóstolos
as maravilhas que o Senhor realizou. Aleluia.
Leitura breve
At 5,30-32
O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz.
Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o Guia Supremo e Salvador, para dar ao povo
de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o
Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem.
R. Ficaram cheios todos eles do Espírito de Deus.
* Aleluia, aleluia.
(R.)
V. Começaram a falar em línguas diferentes.
* Aleluia, aleluia.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
(R.)
(de pé:)
Cântico Evangélico
Lc 1,68-79 (Benedictus)
O Messias e seu Precursor
Ant. Recebei o Espírito Santo:
a quem perdoais os pecados,
os pecados estão perdoados. Aleluia.
– 68 Bendito seja o Senhor Deus de Israel, *
porque a seu povo visitou e libertou;
– 69 e fez surgir um poderoso Salvador *
na casa de Davi, seu servidor, (Ant.)
–70 como falara pela boca de seus santos, *
os profetas desde os tempos mais antigos,
–71 para salvar-nos do poder dos inimigos *
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e da mão de todos quantos nos odeiam. (Ant.)
–72 Assim mostrou misericórdia a nossos pais, *
recordando a sua santa Aliança
–73 e o juramento a Abraão, o nosso pai, *
de conceder-nos 74 que, libertos do inimigo,
= a ele nós sirvamos sem temor †
75
em santidade e em justiça diante dele, *
enquanto perdurarem nossos dias. (Ant.)
=76 Serás profeta do Altíssimo, ó menino, †
pois irás andando à frente do Senhor *
para aplainar e preparar os seus caminhos,
–77 anunciando ao seu povo a salvação, *
que está na remissão de seus pecados; (Ant.)
–78 pela bondade e compaixão de nosso Deus, *
que sobre nós fará brilhar o Sol nascente,
–79 para iluminar a quantos jazem entre as trevas *
= e na sombra da morte estão sentados
e para dirigir os nossos passos, *
guiando-os no caminho da paz. (Ant.)
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ant. Recebei o Espírito Santo:
a quem perdoais os pecados,
os pecados estão perdoados. Aleluia.
Preces
Oremos a nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo Espírito Santo nos reuniu na sua Igreja;
e digamos com fé:
R. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a face da terra!
Senhor
Jesus,
que
suspenso
no
tes correr de vosso lado aberto
– enviai-nos o Espírito que dá a vida. R.

madeiro
da
cruz
deixasuma fonte de água viva,

Vós, que do céu fizestes descer sobre os discípulos o Dom do Pai,
– enviai o vosso Espírito para renovar o mundo. R.
Vós, que destes aos apóstolos o poder de perdoar
– enviai o vosso Espírito para ressuscitar e salvar toda a humanidade. R.
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pecados,

Vós,
que
prometestes
o
Espírito
Santo
para
nos
ensinar
todas
as
coisas
e
recordar
tudo
o
que
nos
dissestes,
– enviai-nos o mesmo Espírito para que ilumine a nossa fé. R.
(intenções livres)
Lembrai-vos de nós, Senhor Jesus, quando vierdes em vosso Reino, e ensinai-nos a
dizer:
Pai Nosso, que estais nos céus
Santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu;
o pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.
Oração
Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que o mistério pascal se completasse durante
cinquenta dias, até à 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.
R. Amém.
Conclusão da Hora
O Senhor nos abençoe,
nos livre de todo o mal
e nos conduza à vida eterna.
R. Amém.
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