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1. CANTO DE ABERTURA
(para todos os dias)

Letra: Frei Frabetti  

Vinde Espírito de Deus / e enchei 
os corações, dos fi eis com vossos 
dons. / Acendei neles o amor / com 
o fogo abrasador / vos pedimos, 
ó Senhor! / E cantaremos aleluia! 
/ E a nossa terra renovada fi cará 
/ se o vosso Espírito Senhor nos 
enviar. / Vos unistes tantas gentes /
tantas línguas diferentes / numa fé, 
na unidade / pra buscar sempre a 
verdade / e servir o vosso Reino /
com a mesma caridade 

2. ABERTURA
(para todos os dias)

Vem, Espírito Santo, vem. Vem 
iluminar.

Nossos caminhos, vem iluminar! 
/ Nossas idéias, vem iluminar! /
Nossas angústi as vem iluminar! 
/ As incertezas, vem iluminar! /
Toda a Igreja, vem iluminar! / A 
nossa vida, vem iluminar! / Nossas 
famílias, vem iluminar! / Toda a 
terra, vem iluminar! 

3. BENÇÃO DAS VELAS

Min: Deus e Pai criador de todas 
as coisas, que para render graças, 
ao vosso nome deste ao homem 
a condição de criar meios para 
bendizer o teu santo nome. 
Abençoai estas velas e derramais 
sobre elas a força da sua bênção. 

MISSA DO 
ESPÍRITO SANTO

A IMAGEM 
PEREGRINAPEREGRINA
EDIÇÃO ESPECIAL - CANTOS - ORAÇÕES - PARA NOVENA DE PENTECOSTES

E em cada lugar onde elas foram 
acesas esteja sempre presença a 
presença do Espírito Santo.

(Todos acendem a vela no 
pequeno círio pascal)

4. CANTO DE ENTRADA

Letra: Pe. Lucio Floro | Música: Ir. 
Miriam T. Kolling

Estaremos aqui reunidos / como 
estavam em Jerusalém / Pois só 
quando vivemos unidos / é que o 
Espírito Santo nos vem.

Ninguém pára esse vento passando 
/ ninguém vê e ele sopra onde quer 
/ Força igual tem o Espírito quando 
faz a Igreja de Cristo crescer.

Feita de homens a Igreja é divina 
/ pois o Espírito Santo a conduz 
/ como um fogo que aquece e 
ilumina / que é pureza / que é vida 
/ que é luz .

5. CANTO DE ENTRADA

Letra: J. Thomaz Filho | Música 
Frei Frabetti   

Não há medo, incerteza ou cansaço 
/ quando o Espírito nos vem /
quem temia, recobra seu passo /
quem calava proclama / porém.

Somos povo de Deus caminheiro /
testemunhas do Reino que vem /
renovar corações por inteiro / não 
deixando de lado ninguém.

Toda a terra se vê transformada /
quando o Espírito Santo nos vem 
/ E a Palavra de Deus é levada aos 
cati vos e pobres também.

Vida Nova na terra se faz / quando 
o Espírito Santo nos vem / A justi ça 
é o caminho da paz / Povo irmão /
ninguém pisa ninguém.

6. ATO PENITENCIAL

Letra: Frei Luiz Turra 

Perdão, Senhor, tantos erros 
cometi . / Perdão, Senhor, tantas 
vezes me omiti  / Perdão, Senhor, 
pelos males que causei, pelas 
coisas que falei, pelo irmão que eu 
julguei (bis) 

Piedade, Senhor, tem piedade, 
Senhor. / Meu pecado vem lavar 
com seu amor /. Piedade, Senhor, 
tem piedade, Senhor / E liberta 
minha alma para o amor.

7. ACLAMAÇÃO AO 
EVANGELHO

Letra: Frei Frabetti  

O meu Espírito conduz / quem 
ouve a voz do Filho meu / aleluia, 
aleluia, aleluia, aleluia. 

Quem der testemunho de mim /
diante dos homens, dos tronos, 
não temas o que possa dizer / que 
o meu Espírito dirá! 
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8. SEQUÊNCIA DE 
PENTECOSTES

Letra: Missal Romano|Reginaldo 
Veloso

A nos descei divina luz. (bis) Em 
nossas almas acendei, o amor, o 
amor de Jesus.

Vinde, Santo Espírito / e do céu 
mandai, dessa luz um raio. / Vinde, 
Pai dos pobres / doador dos dons / 
Luz dos corações / Grão consolador 
/ nossa alma habitais / e nos 
confortais, / Na fadiga do pouso 
/ e no ardor, brandura / e na dor 
ternura 

A nos descei divina luz. (bis) Em 
nossas almas acendei, o amor, o 
amor de Jesus.

Ó luz venturosa / que vossos clarões 
/ encham os corações. / Sem vosso 
poder / nada há no vivente / nada 
de inocente. / Lavai o impuro / 
e regai o seco / curai o enfermo. 
Dobrai a dureza, / aquecei o frio / 
livrai do desvio.

A nos descei divina luz. (bis) Em 
nossas almas acendei, o amor, o 
amor de Jesus.

Aos fieis que confiante oram / dai 
os sete bons / Dai virtude e premio 
/ e no fim dos dias / eterna alegria /
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.

 
9. OFERTÓRIO

Ó Pai, que pelo Espírito / dais vida 
e santidade / a toda criatura / 
recebe que te agrade / a oferta 
que trazemos o nosso vinho e pão 
/ esforço que fizemos e dom de tua 
mão!

Transforma a nossa oferta / no 
dom do Filho teu / e os passos do 
teu povo / em luz que se acendeu.

Ó Pai, que pelo Espírito / em rios de 
água viva / transformas nossa sede 
/ recebe, sem esquiva / a oferta 
que trazemos, o nosso vinho e pão 
/ sinas do compromisso / plantar 
um mundo irmão!

Ó Pai, que pelo Espírito / nos fazes 

renascer / e tudo nos ensinas / 
recebe com prazer / a oferta que 
trazemos, o nosso vinho e pão / 
firmeza dos que aprendem a força 
do perdão!  

10. OFERTÓRIO

As sementes que me deste e que 
não eram pra guardar / Pus no chão 
da minha vida / quis fazer frutificar.

Dos meus dons que recebi pelo 
Espírito do amor /Trago os frutos 
que colhi / e em tua mesa quero 
pôr.

Pelos campos deste mundo / quero 
sempre semear / Os talentos que 
me deste / para eu mesmo cultivar.

Quanto mais eu for plantando / 
mais terei para colher / Quanto 
mais eu for colhendo / mais terei a 
oferecer. 

11. OFERTÓRIO

Um coração para amar / pra 
perdoar e sentir, / para chorar e 
sorrir, ao me criar tu me destes / 
um coração pra sonhar, inquieto 
e sempre a bater. / Ansioso por 
entender as coisas que tu disseste.

Eis o que eu venho te dar / Eis o 
que eu ponho no altar / Toma, 
Senhor, que ele é teu / Meu 
coração não é meu (bis)

Quero que o meu coração seja tão 
cheio de paz. / Que não se sinta 
capaz de sentir ódio ou rancor / 
Quero que a minha oração possa 
me amadurecer / Leve-me a 
compreender as conseqüências do 
amor

12. COMUNHÃO

Senhor vem dar-nos Sabedoria / 
que faz ter tudo como Deus quis / 
E assim faremos da Eucaristia / o 
grande meio de ser feliz.

Dá-nos, Senhor, esses dons esta luz 
e nos veremos que Pão é Jesus!

Dá-nos, Senhor, o entendimento 

/ que tudo ajuda a compreender / 
para nos vermos como e alimento 
o pão e o vinho que Deus quer ser.

Dá-nos, Senhor, esses dons esta luz 
e nos veremos que Pão é Jesus!

Senhor vem dar-nos divina ciência 
/ que, como o eterno, faz ver sem 
véus! / tu vês por fora, Deus vê a 
essência, pensas que pão, mas e 
nosso Deus.

Dá-nos, Senhor, esses dons esta luz 
e nos veremos que Pão é Jesus!

Dá-nos Senhor o teu conselho / 
que nos faz sábios para guiar. / 
Homem. Mulher, jovem e velho 
nos guiaremos ao Santo Altar. 

Dá-nos, Senhor, esses dons esta luz 
e nos veremos que Pão é Jesus!

Senhor, vem dar-nos a Fortaleza / a 
santa força do coração. / Só quem 
vencer vai sentar-se à mesa: para 
que amemos quem, na verdade 
aqui amou-nos até o fim. 

Dá-nos, Senhor, esses dons esta luz 
e nos veremos que Pão é Jesus!

Dá-nos, Senhor, filial Piedade / a 
doce forma de amar enfim / para 
que amemos, quem, na verdade, 
aqui amou-nos até o fim.

13. COMUNHÃO

Letra: Frei Frabetti

Cantar a beleza da vida / presente 
do amor a sem igual / missão do 
teu povo escolhido! / Senhor vem 
livrar-nos do mal.

Vem dar-nos Teu Filho / Senhor, 
sustento do pão e do vinho / e a 
força do Espírito Santo / unindo 
Teu povo a caminho! 

Falar do Teu Filho às nações / 
vivendo como Ele viveu / missão 
do povo escolhido / Senhor, vem 
cuidar do que é Teu!

Viver o perdão sem medida / servir 
sem jamais condenar / missão do 
teu povo escolhido / Senhor , vem, 
conosco ficar!

Erguer os que estão humilhados / 
doar-se aos pequenos, aos pobres 
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/ missão do teu povo escolhido / 
Senhor nossas forças redobre!

Buscar a verdade a justiça / nas 
trevas brilhar como luz / missão do 
Teu povo escolhido / Senhor nossos 
passos conduz

Andar os caminhos do mundo 
/ plantando Teu Reino de paz / 
missão do Teu povo escolhido / 
Senhor, nossos passos refaz!

Fazer deste mundo um só povo / 
fraterno , a serviço da vida / missão 
do Teu povo escolhido / Senhor , 
vem nutrir nossa lida .

14. CANTO FINAL

Os devotos do Divino / vão abrir sua 
morada / Pra bandeira do menino / 
ser bem-vinda, ser louvada, ai, ai. 

Deus nos salve esse devoto pela 
esmola em vosso nome / Dando 
água a quem tem sede / dando pão 
a quem tem fome, ai, ai.

A bandeira acredita que a semente 
seja tanta / Que essa mesa seja 
farta / que essa casa seja santa, ai, ai.

Que o perdão seja sagrado / que a 
fé seja infinita / Que o homem seja 
livre / que a justiça sobreviva, ai, ai

15. CANTO  PROCISSÃO 
OPCIONAL 

Que sabedoria é esta que vem do 
meu povo? / É o Espírito Santo 
agindo de novo.

Quem te ensinou, povo meu, a 
repartir entre irmãos / O teu pão, 
os teus dons, teu coração?

Quem te ensinou, povo meu, que o 
amor a teu Deus / Buscarás para o 
ódio não poder nascer?

Quem te ensinou, povo meu, que 
o Senhor tudo vê / e julgará o que 
procuras esconder?

Quem te ensinou, povo meu, que é 
preciso ter fé / pra sentir Deus que 
sempre esteve em ti?

Quem te ensinou, povo meu, que 
na Bíblia terás / reflexões para tudo 
sob o sol? /

Quem te ensinou, povo meu, no 
Evangelho / encontrar condições 
pra uma vida já igual?

16. CONSAGRAÇÃO A 
NOSSA SENHORA 
APARECIDA 

Solo: Olhando a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, tirada das 
águas do Rio Paraíba, para mostrar 
a importância, da comunhão e da 
unidade de seus filhos. 

Canto: Dai-nos a benção / ó 
Mãe Querida / Nossa Senhora 
Aparecida! / Sob este manto do 
azul do céu / guardai-nos sempre 
no amor de Deus! / Eu me consagro 
ao vosso amor / ö Mãe querida, do 
Salvador.

17. BENÇÃO DO  
SANTÍSSIMO 

Todos: Tão sublime Sacramento/ 
adoremos neste altar / pois o Antigo 
Testamento deu ao novo seu lugar 
/ Venha a fé / por suplemento os 
sentidos completar / Ao eterno Pai 
cantemos / e a Jesus, o Salvador / 
Ao Espírito exaltemos, na Trindade 
eterno amor. Ao Deus uno e trino 
demos a alegria do louvor. Amém.

Padre: Do céu lhes destes o Pão.

Todos: Que contém todo o sabor.

Padre: Senhor Jesus Cristo, 
neste admirável Sacramento nos 
deixastes o memorial de vossa 
paixão. Dai-nos venerar com tão 
grande amor o mistério de vosso 
Corpo e de vosso Sangue, para que 
possamos colher continuamente 
os frutos da Redenção. Vós que 
sois Deus com o Pai, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

Todos juntos: Bendito seja Deus/ 
Bendito seja seu santo nome. 
/ Bendito seja Jesus Cristo, 

verdadeiro Deus e verdadeiro 
Homem./ Bendito seja o nome 
de Jesus./ Bendito seja seu 
sacratíssimo Coração. / Bendito 
seja seu preciosíssimo Sangue. / 
Bendito seja Jesus no Santíssimo 
Sacramento do altar / Bendito seja 
o Espírito Santo Paráclito. / Bendita 
seja a grande Mãe de Deus, Maria 
Santíssima. / Bendita seja sua 
santa e imaculada Conceição. / 
Bendita seja sua gloriosa Assunção. 
/ Bendito seja o nome de Maria, 
Virgem e Mãe. / Bendito seja São 
José, seu castíssimo esposo. / 
Bendito seja Deus em seus anjos e 
em seus santos. 

18. RITO PARA APAGAR  
O CÍRIO PASCAL

(O Presidente, junto ao círio ainda 
aceso, faz a seguinte motivação)

Pe. Irmãos e irmãs, na noite 
da Vigília Pascal, aclamamos 
Cristo nossa luz e acendemos 
o círio pascal. A luz do círio nos 
acompanhou nestes cinquenta 
dias. Hoje, dia de Pentecostes, ao 
concluir o tempo da Páscoa, o círio 
é apagado. Este sinal nos é tirado 
para que, educados na escola 
pascal do mestre ressuscitado, nos 
tornemos a “ luz de Cristo” que se 
irradia, como uma coluna luminosa 
que passa no mundo, para iluminar 
os irmãos e irmãs e guiá-los no 
êxodo definitivo rumo ao céu. – 
Cristo, luz do mundo.

AS. Demos graças a Deus.

(Pode se cantar um refrão pascal, 
enquanto o presidente apaga o 
círio. A seguir ele reza)

Pe: Dignai-vos, ó Cristo, acender 
as nossas lâmpadas da fé; que 
em vosso templo refuljam 
constantemente, alimentadas por 
vós, que sois a luz eterna. Sejam 
iluminados os ângulos escuros do 
nosso espírito e sejam expulsas 
para longe de nós as trevas do 
mundo. Vós, que viveis e reinais 
para sempre.
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AGÊNCIA: 0194
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Santuário Arquidiocesano Nossa Sra. Aparecida do Ipiranga

Faça já a sua doação!

Rua Labatut, 781 - CEP 04214-000
Ipiranga - São Paulo

11 2063.4651 / 2272.5933 / 2272.1211

secretaria@aparecidaipiranga.com.br
atendimento@aparecidaipiranga.com.br

www.aparecidaipiranga.com.br
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CAROS DIZIMISTAS

Todos os meses são 
celebradas 130 missas em 

sua intenção, obrigado pela 
sua generosidade.


