
 

 

 

 

 

 

 

Espírito Santo,  

habitando em nós , sois o nosso alento.  
 

No calor sois brisa suave. 

No choro sois conforto.  

Na aridez sois água.  

Na tristeza sois consolo.  

Na fraqueza sois força. 

Na escuridão sois luz.  

Na frieza sois fogo.  

Na dúvida sois verdade.  

Na aflição sois consolador. 

No caminho sois guia.  

Na morte sois amparo. 

No céu sois alegria.  

 

Espírito Santo,  

habitando em nós , sois o nosso alento. 

 



Leitura: Actos 2, 1 - 11 

Leitura dos Actos dos Apóstolos

Quando chegou o dia de Pentecostes, os Apóstolos estavam todos 

reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se, vindo do Céu, um barulho 

que parecia uma forte rajada de vento, que encheu a casa onde se 

encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que 

se iam dividindo, e poisou uma sobre cada um deles. Todos ficaram 

cheios do Espírito Santo e começaram a falar várias línguas. 

Moravam em Jerusalém judeus piedosos, vindos de vários países. Ao 

ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada 

qual ouvia os Apóstolos falar na sua própria língua. Espantados e 

maravilhados diziam: 

- Não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que cada um 

de nós os ouve falar na sua própria língua? Nós somos de tantos países 

diferentes, e cada um ouve-os falar, na nossa própria língua, das 

maravilhas de Deus.  

Evangelho: Jo 20, 19 - 23 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da 

casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, 

colocou-Se no meio deles e disse-Ihes: 

- A paz esteja convosco. 

Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de 

alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-Ihes de novo; 

- A paz esteja convosco, Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos 

envio a vós, 

Dito isto, soprou sobre eles e disse-Ihes: 

- Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados ser-

lhes-ão perdoados; e àqueles a quem não os perdoardes, serão retidos.  



- 

 

Completa as frases abaixo com as palavras que faltam: 
 

Espírito __________,  

habitando em ______, sois nosso alento.  

Cheios da tua __________, 

embelezaremos o __________ com os teus _______________:  

frutos de ___________ e paz, ________________ e alegria.  

Vem, ______________ Santo!  

Contigo sentiremos o calor do amor de _____________. 

Contigo teremos força para fazer o _________. 

___________ sentiremos _____________ em ser Igreja. 

Vem, Espírito Santo!  

 

ESPÍRITO                       ALEGRIA                          DEUS                               FORÇA 

UNIDADE                        SANTO                              NÓS                               MUNDO 

CONTIGO                       FRUTOS                             BEM                                AMOR 

 

 

 

 

 

ESTA SEMANA, ILUMINADO PELO ESPÍRITO SANTO, VAIS LEVAR A 

ALEGRIA E A LUZ DE DEUS A TODOS OS SÍTIOS ONDE ESTIVERES: VAIS 

SER SIMPÁTICO PARA TODOS, FAZER O QUE TE MANDAM, AJUDAR QUEM 

PRECISA DA TUA AJUDA, ESTUDAR COM VONTADE, FAZER COMPANHIA 

ÀS PESSOAS QUE ESTÃO SOZINHAS. 

VAIS VER COMO PODES SER FELIZ PENSANDO MAIS NOS OUTROS QUE 

EM TI  PRÓPRIO! 



 

 

 
 

        
 

Este domingo, dia de Pentecostes os jovens do sexto ano da catequese vão 

fazer a sua Profissão de Fé. 

Nesta cerimónia, estes jovens vão renovar, agora por sua vontade, os 

compromissos que os seus pais e padrinhos fizeram em seu nome   no 

Batismo. 

Vamos todos acompanhá-los nesta importante cerimónia. 
        



 



 

 

 

 


