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ORIENTAÇÕES PARA A CELEBRAÇAO  
DO SACRAMENTO DA CRISMA 

 

 Com o objetivo de ajudar nossas comunidades a preparar 
e celebrar bem o Sacramento da Crisma, tenho a alegria de 
apresentar estas orientações diocesanas: 
 

1. Escolha da Missa. 

Nos dias que são permitidas as Missas rituais celebra-se a 
Missa Ritual da Crisma/Confirmação. O Missal Romano (p. 794-
798) nos oferece três formulários de Missa Ritual na 
Confirmação, bem como o Prefácio da Crisma (p. 438). 
 Em quais dias não se permite a Missa Ritual na 
Confirmação? É permitida todos os dias, exceto nos domingos do 
Advento, da Quaresma e da Páscoa, nas solenidades, nos dias da 
Oitava da Páscoa, na Quarta-feira de Cinzas e em todos os dias da 
Semana Santa (cf. Missal Romano, p. 794 e Instrução Geral ao 
Missal Romano, nº 372). Ocorrendo a celebração da Crisma 
nestes, celebra-se a missa do dia e inclui o rito da Confirmação 
após a homilia. 
 Nos domingos do Tempo Comum, nos dias de semana do 
Tempo Comum, do Advento, da Quaresma, da Páscoa, não 
ocorrendo nenhuma solenidade celebra-se a Missa Ritual na 
Confirmação. 
 

2. Escolha das leituras bíblicas e do salmo responsorial. 

O Rito da Confirmação/Pontifical Romano apresenta um 
Lecionário com uma grande variedade de leituras para a 
celebração da Crisma. Para facilitar a escolha das leituras 
enviamos para as paróquias os textos indicados, neste livreto e 
em CD, para que os responsáveis pela liturgia da Crisma 
escolham os textos que mais convier para a comunidade. Na 
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semana que antecede a celebração da Crisma, o Bispo deve ser 
informado a respeito das leituras escolhidas. 
 

3. Entrada dos crismandos com seus padrinhos. 

Os crismandos com seus padrinhos, no início da 
celebração, tanto poderão já estar dentro da Igreja, no lugar para 
eles reservados, como entrar solenemente em procissão. Quando 
o número de crismandos for grande aconselha-se fazer a entrada 
deles antes da procissão.  
 A respeito dos padrinhos, é muito conveniente que, já no 
início da preparação para a Crisma, sejam lembradas as 
condições para alguém ser padrinho/madrinha no sacramento 
da Confirmação/Crisma, que são as mesmas do Batismo (cf 
Código de Direito Canônico, cânones 893 § 1 e 874). Dentre essas 
condições, destacamos: seja católico, confirmado, já tenha 
recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e leve uma vida 
de acordo com a Fé e o encargo que vai assumir (por exemplo: se 
casado que o seja no religioso). Não é preciso que o 
padrinho/madrinha seja do mesmo sexo do crismando. 
 

4. Rito da Confirmação/Crisma 

Após a proclamação do Evangelho, estando todos 
sentados, o pároco ou outro presbítero, ou um diácono ou 
mesmo um catequista faz a apresentação dos crismandos, (cf. 
Pontifical Romano, nº 21) convidando-os a ficarem em pé.  Em 
seguida diz: “Senhor Bispo, estes são os nossos irmãos e irmãs 
que percorreram um caminho de formação na vida cristã e 
desejam, hoje, receber o sacramento da Crisma”. 
 
 Homilia. 
 
 Renovação das promessas do batismo. 
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Os crismandos ficam em pé e respondem às interrogações 
do Bispo com convicção e no singular: Renuncio. Creio. Não é 
necessária a utilização de velas. 
 
 Imposição das mãos. 
 
 Unção do Crisma. 

No momento da Unção com o Santo Óleo do Crisma, o 
crismando deve aproximar-se do Bispo, acompanhado do 
padrinho ou madrinha. Este (a) deve estar à esquerda do 
crismando, colocando sua mão direita sobre o ombro do afilhado 
(a).  
 É necessário organizar bem a fila de tal modo que não haja 
muito espaço entre o que está sendo ungido e o que vem em 
seguida. 
 Cada crismando usará um crachá trazendo seu nome bem 
legível e visível de forma que facilite o Bispo pronunciá-lo e 
prosseguir a forma sacramental. 
 Podem-se cantar cantos apropriados durante a unção (cf. 
Pontifical Romano, nº 29), com tanto que não interfiram no 
diálogo entre o Bispo e o crismando. Os cantos (e, mais ainda, os 
instrumentos que os acompanham) sejam suaves. 
 
  
 
Oração dos fiéis. 
 
 Liturgia eucarística. 

Terminada a oração dos fiéis, procede-se à liturgia 
eucarística conforme o rito da missa (cf. Pontifical Romano, nº 
31). 
 Para a comunhão dos crismados não é necessária 
organização de fila como para a unção; eles devem ir livremente, 
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em procissão, como nas outras missas. Neste momento não é 
permitido tirar fotografias.  
 
  

Bênção. 
 
É importante utilizar a forma prevista no Pontifical Romano, 

nº 33, ou Missal Romano, p. 796. 
 

5. Esclarecimentos e outras orientações. 

Não usar a expressão crismandos para crismados, por 
exemplo: na oração dos fiéis, nos avisos e mensagens finais. Uma 
vez ungido com o Santo Crisma é crismado. 
 Sacramento da Crisma e não Sacramento do Crisma. Missa 
da Crisma e não Missa do Crisma. Missa do Crisma ou Missa 
Crismal é a Missa que o Bispo celebra com os padres na Quinta-
feira Santa na Catedral, na qual consagra o Óleo do Crisma e 
abençoa os Óleos do Batismo e dos Enfermos. 
 O Rito a ser utilizado para a Celebração da Crisma deve 
estar em conformidade com Pontifical Romano ou Ritual da 
Confirmação disponível na segunda parte deste livreto. 
 
 

 
Bispo Diocesano  

de São José dos Campos 
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RITO DA CONFIRMAÇÃO NA MISSA 

 

Após a proclamação do Evangelho, estando todos 
sentados, o pároco ou outro presbítero ou um diácono ou mesmo 
um catequista faz a apresentação dos crismandos, (cf. Pontifical 
Romano, n˚ 21) convidando-os a ficarem em pé. Em seguida diz: 
“Senhor Bispo, estes são os nossos irmãos e irmãs que 
percorreram um caminho de formação na vida cristã e desejam, 
hoje, receber o sacramento da Crisma”. 

 

Homilia  

 

Renovação das promessas do batismo 

 

Fórmula 1. 

23. O bispo interroga os confirmandos, que estão todos de pé: 

Renunciais a Satanás e a todas as suas obras e seduções? 

Os confirmandos respondem juntos: 

Renuncio. 

 

Ou: 

Fórmula 2. 

O bispo: 

Renunciais ao demônio? 

Os confirmandos: 



9 
 

Renuncio. 

O bispo: 

E a todas as suas obras? 

Os confirmandos: 

Renuncio. 

O bispo: 

E a todas as suas seduções? 

Os confirmandos: 

Renuncio. 

 

Ou: 

Fórmula 3. 

O bispo: 

Para viver na liberdade de filhos de Deus, renunciais ao pecado? 

Os confirmandos: 

Renuncio. 

O bispo: 

Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos 
possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? 

Os confirmandos: 

Renuncio. 

O bispo: 

Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio 
do pecado? 
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Os confirmandos: 

Renuncio. 

 

O bispo: 

Credes em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra? 

Os confirmandos: 

Creio. 

O bispo: 

Credes em Jesus Cristo,  

seu único Filho, nosso Senhor,  

que nasceu da Virgem Maria,  

padeceu e foi sepultado,  

ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? 

Os confirmandos: 

Creio. 

O bispo: 

Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida,  

que hoje, pelo sacramento da Confirmação,  

vos é dado de modo especial,  

como aos apóstolos no dia de Pentecostes? 

Os confirmandos: 

Creio. 

O bispo: 

Credes na santa Igreja católica,  
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na comunhão dos santos, 

na remissão dos pecados, 

na ressurreição dos mortos e na vida eterna? 

Os confirmandos: 

Creio. 

O bispo confirma a profissão, proclamando a fé da Igreja: 

Esta é a nossa fé, 

Que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, 

Razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. 

A assembleia confirma, respondendo: 

Amém. 

 

A fórmula Esta é a nossa fé, se for oportuno, pode ser substituída 
por outra, ou por um canto apropriado, pelo qual a comunidade, 
a uma só voz, expresse a sua fé.  

 

Imposição das mãos 

 

24. O bispo (tendo junto de si os presbíteros concelebrantes), de 
pé, com as mãos unidas, diz voltado para o povo: 

Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai todo-poderoso,  

que derrame o Espírito Santo sobre estes seus filhos 

e filhas adotivos, 

já renascidos no Batismo para a vida eterna, 
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a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons 

e configurá-los pela sua unção 

ao Cristo, Filho de Deus. 

Todos rezam um momento de silêncio. 

 

25. O bispo (e os presbíteros concelebrantes) impõem as mãos 
sobre todos os confirmandos, mas só ele diz: 

Deus todo-poderoso, 

Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 

que, pela água e pelo Espírito Santo, 

fizestes renascer estes vossos servos e servas, 

libertando-os do pecado, 

enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito; 

dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, 

o espírito de conselho e fortaleza, 

o espírito de ciência e piedade 

e enchei-os do espírito do vosso temor. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

R. Amém. 

 

Unção do Crisma 

 

26. O diácono apresenta ao bispo o santo Crisma. Cada 
confirmando se aproxima ou, se for oportuno, o bispo se 
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aproxima de cada um. Colocando a mão direita sobre o ombro do 
confirmando, a pessoa que o apresentou diz seu nome ao bispo, 
ou o próprio confirmando o declara. 

27. O bispo, tendo mergulhado o polegar no Crisma, marca o 
confirmando na fronte com o sinal-da-cruz, dizendo: 

N., RECEBE, POR ESTE SINAL, 

O ESPÍRITO SANTO, O DOM DE DEUS. 

O confirmado responde: 

Amém. 

O bispo: 

A paz esteja contigo. 

O confirmado: 

E contigo também. 

 

28. Se o bispo for auxiliado por presbíteros na administração do 
sacramento, todos os vasos do santo crisma lhe são apresentados 
pelo diácono ou pelos ministros, e ele os entrega a cada 
presbítero que se aproxima. 

Os confirmandos aproximam-se do bispo ou dos presbíteros ou, 
se for oportuno, o bispo e os presbíteros se aproximam dos 
confirmandos, que são ungidos de modo já descrito (n. 27). 

29. Pode-se cantar durante a unção um canto apropriado. 
Terminada a unção, o bispo (e os presbíteros) lavam as mãos. 
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Oração dos fiéis 

 

30. Segue-se a oração dos fiéis, conforme o texto seguinte ou 
outro semelhante elaborado pela autoridade competente. 

 

O bispo: 

Meus irmãos e minhas irmãs, roguemos a Deus Pai todo-
poderoso: que seja unânime a nossa oração, como há uma só fé, 
esperança e caridade que procedem de seu Espírito Santo. 

 

Pelos que receberam o Dom do Espírito Santo 

no sacramento da Confirmação,  

para que, vivendo a fé e praticando a caridade, 

dêem por sua vida testemunho do Cristo, 

roguemos ao Senhor. 

R: Senhor, escutai a nossa prece. 

 

 

Por seus pais e padrinhos, 

para que, tendo-se responsabilizado por sua fé, 

continuamente os estimulem, 

pela palavra e exemplo, 

a seguir os passos de Cristo, 

roguemos ao Senhor. 
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R: Senhor, escutai a nossa prece. 

 

Pela Santa Igreja de Deus, 

Com o Papa N., 

Nosso bispo N., e todos os bispos,  

para que, reunida pelo Espírito Santo  

na unidade da fé e da caridade,  

se estenda e cresça até a vinda do Cristo,  

roguemos ao Senhor. 

R: Senhor, escutai a nossa prece. 

 

Pelo mundo inteiro, 

para que todos que têm o mesmo Criador e Pai, 

se reconheçam como irmãos e irmãs 

sem discriminação de raça ou nação, 

e procurem de coração sincero o Reino de Deus, 

que é paz e alegria no Espírito Santo, 

roguemos ao Senhor. 

R: Senhor, escutai a nossa prece. 

 

O bispo: 

Ó Deus, que destes o Espírito Santo a vossos apóstolos 

e quisestes que eles e seus sucessores 

o transmitissem aos outros fiéis, 
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ouvi com bondade a nossa oração 

e derramai nos corações de vossos filhos e filhas 

os dons que distribuístes outrora 

no início da pregação apostólica. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

R. Amém. 

 

Liturgia eucarística 

 

31. Terminada a oração dos fiéis, procede-se à liturgia eucarística 
conforme o rito da missa (cf. Pontifical Romano, nº 31). 

32. Para a comunhão dos crismados não é necessária organização 
de fila como para a unção; eles devem ir livremente, em 
procissão, como nas outras missas. Neste momento não é 
permitido tirar fotografias.  

 

Bênção 

 

33. No fim da missa, em lugar da bênção de costume, diz-se a 
seguinte, ou a oração sobre o povo. 

Abençoe-vos Deus, Pai todo-poderoso, 

que vos fez renascer da água e do Espírito Santo 

e vos tornou seus filhos e filhas adotivos, 

e vos conserve dignos do seu amor de Pai. 

R. Amém. 
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Abençoe-vos seu Filho Unigênito, 

que prometeu que o Espírito da verdade permaneceria na Igreja, 

e vos confirme com sua força na profissão da verdadeira fé. 

R. Amém. 

 

Abençoe-vos o Espírito Santo, 

que acendeu o fogo do amor nos corações dos discípulos, 

e vos conduza, unidos num só corpo e sem tropeço, 

à alegria do reino de Deus. 

R. Amém. 

 

E acrescenta: 

Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 

Pai e Filho e Espírito Santo. 

R. Amém. 

 

 

Oração sobre o povo 

 

Em lugar da fórmula da bênção precedente, pode-se usar a 
oração sobre o povo. O diácono ou o ministro diz: Inclinai-vos 
para receber a bênção, ou outro convite. 
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Em seguida, o bispo, de mãos estendidas sobre   o povo diz: 

Confirmai, ó Deus, o que em nós realizastes, 

e guardai os dons do Espírito Santo 

nos corações dos vossos fiéis, 

para que não se recusem a confessar Cristo, o crucificado, 

diante do mundo, 

e cumpram com amor e dedicação os seus mandamentos. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

R. Amém. 

 

E acrescenta: 

Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 

Pai e Filho e Espírito Santo. 

R. Amém. 

 

 

E o diácono despede o povo como de costume. 
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IV LECIONÁRIO DO PONTIFICAL ROMANO 

 

LEITURAS DO ANTIGO TESTAMENTO 

1. Is 11, 1-4a 
Sobre ele repousará 
o espírito do Senhor. 

 
 
Leitura do Livro do Profeta Isaías 
 
 Naquele dia, 
          1     Nascerá uma haste do tronco de Jessé 
 e, a partir da raiz, 
 surgirá o rebento de uma flor; 
          2     sobre ele repousará o espírito do Senhor: 
 espírito de sabedoria e discernimento, 
 espírito de conselho e fortaleza, 
 espírito de ciência e temor de Deus; 
          3 no temor do Senhor encontra ele seu prazer. 
 Ele não julgará pelas aparências que vê 
 nem decidirá somente por ouvir dizer; 
          4a mas trará justiça para os humildes. 
 Palavra do Senhor. 
 
 

2. Is 42, 1-3 
Pus meu espírito 

sobre o meu servo. 
 
Leitura do Livro do Profeta Isaías 
 

Assim fala o Senhor: 
1 “Eis o meu servo – eu o recebo; 

eis o meu eleito – nele se compraz minh’alma; 
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pus meu espírito sobre ele, 
ele promoverá o julgamento das nações. 

2 Ele não clama nem levanta a voz, 
nem se faz ouvir pelas ruas. 

3 Não quebra uma cana rachada 
nem apaga um pavio que ainda fumega; 
mas promoverá o julgamento 
para obter a verdade”. 
Palavra do Senhor. 

 
3. Is 61, 1-3a. 6a. 8b-9 

O Senhor me ungiu e enviou-me 
para dar a boa-nova aos humildes, 

e dar-lhes o óleo da alegria. 

 
 

Leitura do Livro do Profeta Isaías 
 

          1 O espírito do Senhor Deus está sobre mim, 
porque o Senhor me ungiu; 
enviou-me para dar a boa-nova aos humildes, 
curar as feridas da alma, 
pregar a redenção para os cativos 
e a liberdade para os que estão presos; 

       2 para proclamar o tempo da graça do Senhor 
  e o dia da vingança do nosso Deus; 
  para consolar todos os que choram, 

         3a para reservar e dar aos que sofrem por Sião 
 uma coroa, em vez de cinza, 
 o óleo da alegria, em vez de aflição, 
 o manto do louvor, em vez da capa da tristeza. 
6a Mas vós sois os sacerdotes do Senhor, 
 chamados Ministros de nosso Deus. 
8b Eu os recompensarei por suas obras segundo a verdade, 
 e farei com eles uma aliança perpétua. 
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9 Sua descendência será conhecida entre as nações, 
 e seus filhos se fixarão no meio dos povos; 
 quem os vir há de reconhecê-los 
 como descendentes abençoados por Deus. 
 Palavra do Senhor. 

 
 

4. Ez 36, 24-28 
 

Porei um espírito novo dentro de vós. 
 
Leitura da Profecia de Ezequiel 
 
 Assim fala o Senhor: 
          24 “Eu vos tirarei do meio das nações, 
 vos reunirei de todos os países, 
 e vos conduzirei para a vossa terra. 
          25 Derramarei sobre vós uma água pura, e sereis 
purificados. 
 Eu vos purificarei de todas as impurezas 
 e de todos os ídolos. 
          26 Eu vos darei um coração novo 
 e porei um espírito novo dentro de vós. 
 Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra 
 e vos darei um coração de carne; 
          27 porei o meu espírito dentro de vós 
 e farei com que sigais a minha lei 
 e cuideis de observar os meus mandamentos. 
          28 Habitareis no país que dei a vossos pais. 
 Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus”. 
 Palavra do Senhor. 
 

5. Jl 2, 23a; 26-30a (Hb 2, 23a; 3, 1- 3a) 
Sobre meus servos e servas, 
derramarei o meu Espírito. 
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Leitura da Profecia de Joel 
 
          23a “Filhos de Sião, exultai de alegria no Senhor, 

vosso Deus. 
          26 Tereis de que comer e saciar-vos 
 e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus 
 que fez maravilhas convosco; 
 e nunca mais deixarei meu povo envergonhado. 
          27 E sabereis que eu estou no meio de Israel 
 e que eu sou o Senhor, vosso Deus, 
 e que não há outro; 
 e nunca mais deixarei meu povo envergonhado. 
          28 Acontecerá, depois disto, 
 que derramarei o meu espírito sobre todo o ser 

humano, 
 e vossos filhos e filhas profetizarão, 
 vossos anciãos terão sonhos 
 e vossos jovens terão visões; 
          29 também sobre meus servos e servas, 
 naqueles dias, derramarei o meu espírito. 
          30a Colocarei sinais no céu e na terra.” 
 Palavra do Senhor. 

 
  

 
LEITURAS DO NOVO TESTAMENTO 

 
 

 
1. At 1, 3-8 

Recebereis o poder do Espírito Santo 
que descerá sobre vós, 

para serdes minhas testemunhas. 
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Leitura  dos Atos dos Apóstolos 

 

          3 Foi aos seus Apóstolos que Jesus 

 se mostrou vivo depois da sua paixão, 

 com numerosas provas. 

 Durante quarenta dias, apareceu-lhes 

 falando do Reino de Deus. 

4 Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: 

“Não vos afasteis de Jerusalém, 

mas esperai a realização da promessa do Pai, 

da qual vós me ouvistes falar: 

5 ‘João batizou com água; 

vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, 

dentro de poucos dias’ ”. 

6 Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: 

“Senhor, é agora que vais restaurar o Reino em Israel?” 

7 Jesus respondeu: 

“Não vos cabe saber os tempos e os momentos 

que o Pai determinou com a sua própria autoridade. 

8 Mas recebereis o poder do Espírito Santo 

que descerá sobre vós, 

para serdes minhas testemunhas 

em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, 

e até os confins da terra”. 

Palavra do Senhor. 

 
2. At 2, 1-4. 14.22b-23. 32-33 

Todos ficaram cheios do Espírito Santo 

e começaram a falar. 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
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1 Quando chegou o dia de Pentecostes, 

os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. 

4 Todos ficaram cheios do Espírito Santo 

e começaram a falar em outras línguas, 

conforme o Espírito inspirava. 

14 Pedro, de pé, junto com os onze apóstolos, 
levantou a voz e falou à multidão: 

          22b  “Jesus de Nazaré foi um homem aprovado 
por Deus, 
 junto de vós, 
 pelos milagres, prodígios e sinais 
 que Deus realizou, por meio dele, entre vós. 
 Tudo isto vós bem os sabeis. 
23 Deus, em seu desígnio e previsão,  
 determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos 
dos ímpios, 
 e vós o matastes, pregando-o numa cruz. 
32 Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus 
 e disto todos nós somos testemunhas. 
33 E agora, exaltado pela direita de Deus, 

Jesus recebeu o Espírito Santo 
que fora prometido pelo Pai, 
e o derramou, como estais vendo e ouvindo. 
Palavra do Senhor. 

 
3. At 8, 1b.4. 14-17 

Impuseram-lhes as mãos, 

e eles receberam o Espírito Santo. 

 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

 

         1b Naquele dia começou uma grande perseguição 

 contra a Igreja de Jerusalém. 
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 e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram 

 pelas regiões da Judeia e da Samaria. 

          4 Entretanto, aqueles que se tinham dispersado 

 iam por toda parte, pregando a Palavra. 

          14 Os apóstolos, que estavam em Jerusalém, 

 souberam que a Samaria acolhera a Palavra de Deus, 

 e enviaram lá Pedro e João. 

          15 Chegando ali, oraram pelos habitantes da 

Samaria, 

 para que recebessem o Espírito Santo. 

16 Porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles; 

apenas tinham recebido o batismo 

em nome do Senhor Jesus. 

17 Pedro e João impuseram-lhes as mãos, 

e eles receberam o Espírito Santo. 

Palavra do Senhor. 

 

 

4. At 10, 1.33-34a.37-44 

O Espírito Santo desceu 

sobre todos os que ouviram a palavra. 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

 

 Naqueles dias, 
          1  morava, em Cesareia, um homem chamado 

Cornélio, 
oficial comandante do batalhão chamado “Itálico”. 

          33  Ele disse a Pedro: 
“Mandei chamar-te e tu fizeste bem em vir. 
Agora, portanto, estamos todos aqui, na presença de 
Deus, 
prontos para ouvir 
o que o Senhor te encarregou de nos dizer”. 
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          34a Então, Pedro tomou a palavra e disse: 
          37  “Vós sabeis o que aconteceu em toda a 

Judeia, 
 a começar pela Galileia, 
 depois do batismo pregado por João: 

38 como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus 
 com o Espírito Santo e com poder. 
 Ele andou por toda parte, 
 fazendo o bem 
 e curando a todos os que estavam dominados pelo 

demônio; 
 porque Deus estava com ele. 
        39 E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez 

  na terra dos judeus e em Jerusalém. 
  Eles o mataram, pregando-o numa cruz. 

        40  Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, 
  concedendo-lhe manifestar-se 
         41  não a todo o povo, 
  mas às testemunhas que Deus havia escolhido: 
  a nós, que comemos e bebemos com Jesus, 
  depois que ressuscitou dos mortos. 
         42  E Jesus nos mandou pregar ao povo 
  e testemunhar que Deus o constituiu 
  Juiz dos vivos e dos mortos. 
         43  Todos os profetas dão testemunho dele: 
  ‘Todo aquele que crê em Jesus 
  recebe, em seu nome, o perdão dos pecados’ ”. 
         44  Pedro estava ainda falando, 
  Quando o Espírito Santo desceu 
  Sobre todos os que ouviam a palavra. 
  Palavra do Senhor. 
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5. At 19, 1b-6a 
 

Vós recebestes o Espírito Santo 
quando abraçastes a fé? 

 
 
Leitura dos Atos dos Apóstolos 
 

           1b  Aconteceu que Paulo chegou a Éfeso. 
 Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhe: 

2 “Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a 
fé?” 
Eles responderam: 
“Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito 
Santo!” 

3 Então Paulo perguntou: 
“Que batismo vós recebestes?” 
Eles responderam: 
“O batismo de João”. 

4 Paulo disse-lhes: 
“João administrava um batismo de conversão, 
dizendo ao povo que acreditasse 
naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus”. 

5 Tendo ouvido isso, 
eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. 

          6a  Paulo Impôs-lhes as mãos 
e sobre eles desceu o Espírito Santo. 
Palavra do Senhor. 

  
 

6. Rm 5, 1-2.5-9 
O amor de Deus foi derramado em nossos corações 

pelo Espírito Santo que nos foi dado. 
 



31 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 
 
 Irmãos, 

          1 justificados pela fé, estamos em paz com Deus, 
pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo. 

          2  Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, 
na qual estamos firmes e nos gloriamos, 
na esperança da glória de Deus. 

5 E a esperança não decepciona, 
porque o amor de Deus foi derramado em nossos 
corações 
pelo Espírito Santo que nos foi dado. 

6 Com efeito, quando éramos ainda fracos, 
Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. 

7 Dificilmente alguém morrerá por um justo; 
por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a 
morrer. 

8 Pois bem, a prova de que Deus nos ama 
é que Cristo morreu por nós, 
quando éramos ainda pecadores. 

9 Muito mais agora, 
Que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, 
seremos salvos da ira por ele. 
Palavra do Senhor. 

 
 
 
 

7. Rm 8, 14-17 
O próprio Espírito se une ao nosso espírito 
para nos atestar que somos filhos de Deus. 

 

 
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 
  
 Irmãos, 
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          14  todos aqueles que se deixam conduzir 
pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 

15 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! 

16 O próprio Espírito se une ao nosso espírito 
para nos atestar que somos filhos de Deus. 

17 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. 
Palavra do Senhor. 

 
 

8.  Rm 8, 26-27 

O Espírito intercede em nosso favor, 

com gemidos inefáveis. 

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 

 

 Irmãos, 

          26 o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. 

 Pois nós não sabemos o que pedir, 

 nem como pedir; 

 é o próprio Espírito que intercede em nosso favor, 

 com gemidos inefáveis. 

          27  E aquele que penetra o íntimo dos corações 

 sabe qual é a intenção do Espírito. 

 pois é sempre segundo Deus 

 que o Espírito intercede em favor dos santos. 

 Palavra do Senhor. 

 

9. 1 Cor 12, 4-13 
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Um e o mesmo Espírito, 

que distribui a cada um conforme quer. 

 

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios 

 

 Irmãos, 

          4 há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. 

          5 há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o 

Senhor. 

          6 Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus 

 que realiza todas as coisas em todos. 

7 A cada um é dada a manifestação do Espírito 

em vista do bem comum. 

8 A um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria. 

A outro, a palavra da ciência segundo o mesmo Espírito. 

9 A outro, a fé no mesmo Espírito. 

A outro, o dom de curas no mesmo Espírito. 
10 A outro, o poder de fazer milagres. 

A outro, profecia. 
A outro, discernimento de espíritos. 
A outro, falar línguas estranhas. 
A outro, interpretação de línguas. 

11 Todas estas coisas as realiza um e o mesmo Espírito, 
que distribui a cada um conforme quer. 

12 Como o corpo é um, 
embora tenha muitos membros, 
e como todos os membros do corpo, 
embora sejam muitos, 
formam um só corpo, 
assim também acontece com Cristo. 

13 De fato, todos nós, 
judeus ou gregos, escravos ou livres, 
fomos batizados num único Espírito, 
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para formarmos um único corpo, 
e todos nós bebemos de um único Espírito. 
Palavra do Senhor. 

 
 
 

10. Gl 5, 16-17. 22-23a.24-25 
 

Se vivemos pelo Espírito, 
procedamos também segundo o Espírito. 

 
Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas 
 
 Irmãos, 

39 eu vos ordeno: 
Procedei  segundo o Espírito. 
Assim, não satisfareis aos desejos da carne. 

40 Pois a carne tem desejos contra o espírito, 
e o espírito tem desejos contra a carne. 

41 Há uma oposição entre carne e espírito, 
de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de 
fazer. 

22 O fruto do Espírito é: 
caridade, alegria, paz, 
longanimidade, benignidade, 
bondade, lealdade, 

          23a mansidão, continência. 
24 Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne 

com suas paixões e seus maus desejos. 
25 Se vivemos pelo Espírito, 

procedamos também segundo o Espírito, corretamente. 
Palavra do Senhor. 
 
 

11. Ef 1, 3a. 4a. 13-19a 
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Fostes marcados com o selo do Espírito prometido, 
o Espírito Santo. 

 
 
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios 
 

       3a Bendito seja Deus, 
  Pai de nosso Senhor Jesus Cristo: 
       4ª Nele nos escolheu, antes da fundação do mundo. 
       13 Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, 
  o evangelho que nos salva. 
  Nele, ainda, acreditastes 
  e fostes marcados com o selo do Espírito 
prometido, 
  o Espírito Santo, 

14 o que é o penhor da nossa herança 
para a redenção do povo que ele adquiriu, 
para o louvor da sua glória. 

          15 Eis por que eu também, 
desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus 
e do vosso amor para com todos os santos,  

16 não cesso de dar graças a vosso respeito, 
quando me lembro de vós em minhas orações. 

17 Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o Pai a quem pertence a glória, 
vos dê um espírito de sabedoria 
que vo-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. 

18 Que ele abra o vosso coração à sua luz, 
para que saibais 
qual a esperança que o seu  chamamento vos dá, 
qual a riqueza da glória  
que está na vossa herança com os santos, 

          19a e que imenso poder ele exerceu 
em favor de nós que cremos. 
Palavra do Senhor. 
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12. Ef 4, 1-6 
Há um só Corpo e um só Espírito, 

um só batismo. 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios 
 
 Irmãos, 

1 eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto 
a caminhardes  de acordo com a vocação que 
recebestes: 

2 Com toda a humildade e mansidão, 
suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. 

3 Aplicai-vos a guardar a unidade do espírito 
pelo vínculo da paz. 

4 Há um só Corpo e um só Espírito, 
como também é uma só a esperança à qual fostes 
chamados. 

5 Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, 
6 um só Deus e Pai de todos, 

que reina sobre todos, 
age por meio de todos e permanece em todos. 
Palavra do Senhor. 
 

SALMOS RESPONSORIAIS 

 
 

1. Sl 21 (22), 23-24.26-27.28 e 30b-32 (R. 23 ou Jo 15,26) 
 
 
R. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos 
 e no meio da assembleia hei de louvar-vos! 
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Ou: 
 
 O Espírito Santo, a verdade, 
 dará testemunho de mim. 
 

23 Anunciarei o vosso nome a meus irmãos * 
e no meio da assembleia hei de louvar-vos! 

24 Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhes louvores;† 
glorificai-o, descendentes de Jacó, * 
e respeitai-o toda a raça de Israel! 

R 
26 Sois meu louvor em meio à grande assembleia; * 

cumpro meus votos ante aqueles que vos temem! 
27 Vossos pobres vão comer e saciar-se, † 

e os que procuram o Senhor o louvarão: * 
“Seus corações tenham a vida para sempre!” 

R 
28 Lembrem-se disso os confins de toda a terra, * 

para que voltem ao Senhor e se convertam, 
e se prostrem, adorando, diante dele, * 
todos os povos e as famílias das nações. 

R 
                              30b Para ele há de viver a minha alma, * 

31 Toda a minha descendência há de servi-lo; 
às futuras gerações anunciará * 

32 o poder e a justiça do Senhor; 
ao povo novo que há de vir, ela dirá: * 
“Eis a obra que o Senhor realizou!” 

R 
 

2. Sl 22 (23), 1-3a.3b-4.5-6 (R.1) 

 
R. O Senhor é o pastor que me conduz; 
 Não me falta coisa alguma. 
 
          1  O Senhor é o pastor que me conduz; * 
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não me falta coisa alguma. 

          2  Pelos prados e campinas verdejantes * 
 ele me leva a descansar. 
 Para as águas repousantes me encaminha, * 
          3 e restaura as minhas forças. 

 R. 
 Ele me guia no caminho mais seguro, * 
 pela honra do seu nome. 
          4 Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, * 
 nenhum mal eu temerei; 
 estais comigo com bastão e com cajado;* 
 eles me dão a segurança! 

R 
5 Preparais à minha frente uma mesa, * 

bem à vista do inimigo, 
e com óleo vós ungis minha cabeça; * 
o meu cálice transborda. 

R 
6 Felicidade e todo bem hão de seguir-me * 

por toda a minha vida; 
e, na casa do Senhor, habitarei * 
pelos tempos infinitos. 

R 
 

 
3. Sl 95 (96), 1-2a. 2b-3.8b-10.11-12( R. 3) 

 
R. Manifestai a sua glória entre as nações, 
 e entre os povos do universo seus prodígios! 

 
1 Cantai ao Senhor Deus um canto novo, † 

cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! * 
2 Cantai e bendizei seu santo nome! 

Dia após dia anunciai sua salvação, † 
3 manifestai a sua glória entre as nações, * 
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4 e entre os povos do universo seus prodígios! 
R 

          8b Oferecei um sacrifício nos seus átrios, † 
9 adorai-o no esplendor da santidade, * 

terra inteira, estremecei diante dele! 
10 Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!” † 

Ele firmou o universo inabalável, * 
e os povos ele julga com justiça. 

R 
11 O céu se rejubile e exulte a terra, * 

aplauda o mar com o que vive em suas águas; 
12 os campos com seus frutos rejubilem * 

e exultem as florestas e as matas. 
R 

 
 

4. Sl 103, 1ab e 24.27-28.30-31.33-34 (R. 30) 
 
R Enviai o vosso Espírito, Senhor, 
 e da terra toda a face renovai. 
 

1 Bendize, ó minha alma, ao Senhor! * 
Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! 

24 Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, † 
e que sabedoria em todas elas! * 
Encheu-se a terra com as vossas criaturas! 

R 
27 Todos eles, ó Senhor, de vós esperam * 

que a seu tempo vós lhes deis o alimento; 
28 vós lhes dais o que comer e eles recolhem, * 

vós abris a vossa mão e eles se fartam. 
R 

30 Enviais o vosso espírito e renascem * 
e da terra toda a face renovais. 

31 Que a glória do Senhor perdure sempre, * 
e alegre-se o Senhor em suas obras! 
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R 
33 Vou cantar ao Senhor Deus por toda a vida * 

salmodiar para o meu Deus enquanto existo. 
34 Hoje, seja-lhe agradável o meu canto, * 

pois o Senhor é a minha grande alegria! 
R 

 

 
5. Sl 116 (117), 1.2 (R. At 1,8) 

 
 

R.  Sereis minas testemunhas 
  Até os confins da terra. 
Ou 
 
R.  Aleluia, aleluia, aleluia. 
 

1 Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, * 
povos todos, festejai-o! 

R 
2 Pois comprovado é seu amor para conosco, * 

Para sempre ele é fiel! 
R 

6. Sl 144 (145), 2-3.4-5.8-9.10-11.15-16.21 (R. 1b) 
 
R. Bendirei o vosso nome pelos séculos, Senhor! 
 

2 Todos os dias haverei de bendizer-vos, * 
hei de louvar o vosso nome para sempre. 

3 Grande é o Senhor e muito digno de louvores, * 
e ninguém pode medir sua grandeza. 

R 
4 Uma idade conta à outra vossas obras * 

e publica os vossos feitos poderosos; 
5 proclamam todos o esplendor de vossa glória * 

e divulgam vossas obras portentosas! 
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R 
8 Misericórdia e piedade é o Senhor, * 

ele é amor, é paciência, é compaixão. 
9 O Senhor é muito bom para com todos, * 

sua ternura abraça toda criatura. 
R 

10 Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, * 
e os vossos santos com louvores vos bendigam! 

11 Narrem a glória e o esplendor do vosso reino * 
e saibam proclamar vosso poder! 

R 
15 Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam * 

e vós lhes dais no tempo certo o alimento; 
16 vós abris a vossa mão prodigamente * 

e saciais todo ser vivo com fartura. 
R 

21 Que a minha boca cante a glória do Senhor † 
e que bendiga todo ser seu nome santo * 
desde agora, para sempre e pelos séculos. 

R 
 

ALELUIA E VERSÍCULOS ANTES DO EVANGELHO 

 

  Na Quaresma, em vez do Aleluia, o refrão pode ser: 
 
 R. Honra, glória, poder e louvor 
  a Jesus, nosso Deus e Senhor. 

 
1. Jo 14,16 

 
R. Aleluia, aleluia, aleluia. 
 
V. O Pai há de enviar-vos um outro Paráclito, 
 que há de permanecer eternamente convosco. 
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R 
2. Jo 15, 26b.27a 
 
R. Aleluia, aleluia, aleluia. 
 
V. O Espírito Santo, a verdade,  
 dará testemunho de mim; 
 depois também vós neste mundo, 
 de mim ireis testemunhar. 

R 
 
 
3. Jo 16, 13a; 14, 26b 
 
R. Aleluia, aleluia, aleluia. 
 
V. Quando o Paráclito vier, o Espírito da verdade, 
 ele vos conduzirá a toda a verdade, 
 lembrar-vos-á de tudo o que eu tenho falado. 

R 
 
 
4. Ap 1, 5a.6  

 
R. Aleluia, aleluia, aleluia. 
 
V. Jesus Cristo, fiel testemunha, 
 primogênito dentre os mortos, 

fizestes de nós um reinado 
de sacerdotes para Deus, nosso Pai. 

R 
 
 

5.  
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R. Aleluia, aleluia, aleluia. 
 
V. Vinde, Espírito Divino, 
 e enchei com vossos dons os corações dos fiéis; 
 e acendei neles o amor como um fogo abrasador! 

R 
 

 
6.  
 
R. Aleluia, aleluia, aleluia. 
 
V. Espírito de Deus. 
 enviai dos altos céus, 
 um raio de vossa luz. 

R 

EVANGELHOS 

 
1. Mt 5, 1-12 a 

Deles é o Reino dos Céus. 

 
 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
Segundo Mateus  
 

Naquele tempo, 
1 vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. 

Os discípulos aproximaram-se, 
2 e Jesus começou a ensiná-los: 
3 “Bem-aventurados os pobres de espírito, 
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porque deles é o Reino dos Céus. 
4 Bem-aventurados os aflitos, 

porque serão consolados. 
5 Bem-aventurados os mansos, 

porque possuirão a terra. 
6 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, 

porque serão saciados. 
7 Bem-aventurados os misericordiosos, 

porque alcançarão misericórdia. 
8 Bem-aventurados os puros de coração, 

porque verão a Deus. 
9 Bem-aventurados os que promovem a paz, 

porque serão chamados filhos de Deus. 
10 Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da 

justiça, 
porque deles é o Reino dos Céus. 

11 Bem-aventurados sois vós, 
quando vos injuriarem e perseguirem, 
e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, 
por causa de mim. 

          12a Alegrai-vos e exultai, 
12 porque será grande a vossa recompensa nos céus”. 

Palavra da Salvação. 
 
 

2. Mt 16, 24-27 
Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. 

 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
Segundo Mateus 
 Naquele tempo, 

24 disse Jesus aos seus discípulos: 
“Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, 
tome a sua cruz e me siga. 

 
25 Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la; 
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e quem perder a sua vida por causa de mim, 
vai encontrá-la. 

26 De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro 
mas perder a sua vida? 
O que poderá alguém dar em troca de sua vida? 

27 Porque o Filho do Homem 
virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, 
e então retribuirá a cada um 
de acordo com a sua conduta. 
Palavra da Salvação. 

 
 
 

3. Mt 25, 14-30 
Foste fiel na administração de tão pouco; 
Vem participar da alegria do teu senhor! 

 
 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
Segundo Mateus 
 
 
 Naquele tempo 
 Disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: 

14 “Um homem ia viajar para o estrangeiro. 
Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. 

15 A um deu cinco talentos, 
a outro deu dois e ao terceiro, um; 
a cada qual de acordo com a sua capacidade. 
Em seguida viajou. 

16 O empregado que havia recebido cinco talentos saiu 
logo, 
trabalhou com eles, e lucrou outros cinco. 

17 Do mesmo modo, o que havia recebido dois 
lucrou outros dois. 

18 Mas aquele que havia recebido um só, 
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saiu, cavou um buraco na terra, 
e escondeu o dinheiro do seu patrão. 

19 Depois de muito tempo, o patrão voltou 
e foi acertar contas com os empregados. 

20 O empregado que havia recebido cinco talentos 
entregou-lhes mais cinco, dizendo: 
‘Senhor, tu me entregaste cinco talentos. 
Aqui estão mais cinco que lucrei’. 

21 O patrão lhe disse: 
‘Muito bem, servo bom e fiel! 
como foste fiel na administração de tão pouco, 
eu te confiarei muito mais. 
Vem participar da minha alegria!’ 
 

22 Chegou também o que havia recebido dois talentos, 
e disse: 
‘Senhor, tu me entregaste dois talentos. 
Aqui estão mais dois que lucrei’. 

23 O patrão lhe disse: 
‘Muito bem, servo bom e fiel! 
Como foste fiel na administração de tão pouco, 
eu te confiarei muito mais. 
Vem participar da minha alegria!’ 

24 Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento, 
e disse: 
‘Senhor, sei que és um homem severo, 
pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não 
semeaste. 

25 Por isso fiquei com medo 
e escondi o teu talento no chão. 
Aqui tens o que te pertence’. 

26 O patrão lhe respondeu: 
‘Servo mau e preguiçoso! 
Tu sabias que eu colho onde não plantei 
e que ceifo onde não semeei? 

27 Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, 
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para que, ao voltar, 
eu recebesse com juros o que me pertence’. 

28 Em seguida, o patrão ordenou: 
‘Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez! 

29 Porque a todo aquele que tem  
será dado mais, e terá em abundância, 
mas daquele que não tem, 
até o que tem lhe será tirado. 

30 Quanto a este servo inútil, 
jogai-o lá fora, na escuridão. 
Ali haverá choro e ranger de dentes!’ ” 
Palavra da Salvação. 

 
 
 
 

4. Mc 1, 9-11 
Viu o Espírito descer sobre ele. 

 
 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
Segundo Marcos 
 

 
9 Naqueles dias, 

Jesus veio de Nazaré da Galileia, 
e foi batizado por João no rio Jordão. 

10 E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo, 
e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. 

11 E do céu veio uma voz: 
“Tu és o meu Filho amado, 
em ti ponho meu bem-querer”. 
Palavra da Salvação. 

 
 

5. Lc 4, 16-22a 
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O Espírito do Senhor está sobre mim. 
 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
Segundo Lucas 
 
 Naquele tempo, 

16 Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. 
Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, 
e levantou-se para fazer a leitura. 

17 Deram-lhe o livro do profeta Isaías. 
Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está 
escrito: 

18 “O Espírito do Senhor está sobre mim, 
porque ele me consagrou com a unção 
para anunciar a boa-nova aos pobres; 
enviou-me para proclamar a libertação aos cativos 
e aos cegos a recuperação da vista; 
para libertar os oprimidos 

19 e proclamar um ano da graça do Senhor”. 
20 Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante, e sentou-

se. 
Todos os que estavam na sinagoga 
tinham os olhos fixos nele. 

21 Então começou a dizer-lhes: 
“Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura 
que acabastes de ouvir”. 

22 Todos davam testemunho a seu respeito, 
admirados com as palavras cheias de encanto 
que saíam da sua boca. 
Palavra da Salvação. 

 
 

6. Lc 8,4-10a.11b-15 
 

O que caiu em terra boa são aqueles que conservam a 
Palavra 
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e dão fruto na perseverança. 

 
 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
Segundo Lucas 
 
 Naquele tempo, 

4 reuniu-se uma grande multidão, 
e de todas as cidades iam ter com Jesus. 
Então ele contou esta parábola: 

5 “O semeador saiu para semear a sua semente. 
Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho; 
foi pisada e os pássaros do céu a comeram. 

6 Outra parte caiu sobre as pedras; 
brotou e secou, porque não havia umidade. 

7 Outra parte caiu no meio de espinhos; 
os espinhos cresceram juntos, e a sufocaram. 

8 Outra parte caiu em terra boa; 
brotou e deu fruto, cem por um”. 
Dizendo isso, Jesus exclamou: 
“Quem tem ouvidos para ouvir, ouça”. 

9 Os discípulos lhe perguntaram  
o significado dessa parábola. 

           10a Jesus respondeu: 
         11b “A semente é a Palavra de Deus. 

12 Os que estão à beira do caminho 
são aqueles que ouviram, mas, depois, vem o diabo 
e tira a Palavra do coração deles, 
para que não acreditem e não se salvem. 

13 Os que estão sobre a pedra 
são aqueles que, ouvindo, 
acolhem a Palavra com alegria, 
Mas eles não têm raiz: 
por um momento acreditam; 
mas na hora da tentação voltam atrás. 

14 Aquilo que caiu entre os espinhos 
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são os que ouvem, mas, com o passar do tempo, 
são sufocados pelas preocupações, 
pela riqueza e pelos prazeres da vida, 
e não chegam a amadurecer. 

15 E o que caiu em terra boa são aqueles que, 
ouvindo com um coração bom e generoso, 
conservam a Palavra, e dão fruto na perseverança”. 
Palavra da Salvação. 

 
 
 
 

7. Lc 10, 21-24 
Eu te louvo, Pai, 

porque revelaste estas coisas aos pequeninos. 
 
 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
Segundo Lucas 
 

21 Naquele tempo, 
Jesus exultou no Espírito Santo e disse: 
“Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, 
 
porque escondestes essas coisas 
aos sábios e inteligentes, 
e as revelaste aos pequeninos. 
Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. 

22 Tudo me foi entregue pelo meu Pai. 
Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai; 
e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho 
e aquele a quem o Filho o quiser revelar”. 

23 Jesus voltou-se para os discípulos  
e disse-lhes em particular: 
“Felizes os olhos que veem o que vós vedes! 

24 Pois eu vos digo que muitos profetas e reis  
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quiseram ver o que estais vendo, 
e não puderam ver; 
quiseram ouvir o que estais ouvindo, 
e não puderam ouvir”. 
Palavra da Salvação. 

 
8. Jo 7, 37b-39 

Jorrarão rios de água viva. 
 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
Segundo João 
 
 Naquele tempo,  
          37b Jesus proclamou em voz alta: 

“Se alguém tem sede, venha a mim, e beba. 
38 Aquele que crê em mim, 

conforme diz a Escritura, 
rios de água viva jorrarão do seu interior”. 

39 Jesus 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. 

 
 
 
 

9. Jo 14, 15-17 
O Espírito da Verdade permanece junto de vós. 

 
 
 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo João 
 
 Naquele tempo, 
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 Disse Jesus aos seus discípulos: 
15 “Se me amais, guardareis os meus mandamentos, 
16 e eu rogarei ao Pai, 

e ele vos dará um outro Defensor, 
para que permaneça sempre convosco: 

17 o Espírito da Verdade, 
que o mundo não é capaz de receber, 
porque não o vê nem o conhece. 
Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós 
e estará dentro de vós”. 
Palavra da Salvação. 

 
 
 

10.  Jo 14, 23-26 
O Espírito Santo vos ensinará tudo. 

 
 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
Segundo João 

 
Naquele tempo, 

 Disse Jesus aos seus discípulos: 
23 “Se alguém me ama, 

guardará a minha palavra, 
e o meu Pai o amará, e nós viremos 
e faremos nele a nossa morada. 

24 Quem não me ama, 
não guarda a minha palavra. 
E a palavra que escutais não é minha, 
mas do Pai que me enviou. 

25 Isso é o que vos disse 
enquanto estava convosco. 

26 Mas o Defensor, 
o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, 
ele vos ensinará tudo 
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e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito”. 
Palavra da Salvação. 

 
 
 

11.  Jo 15, 18-21. 26-27 
O Espírito da Verdade, 

que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. 
 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
Segundo João 
 
 Naquele tempo, 
 disse Jesus aos seus discípulos: 

18 “Se o mundo vos odeia, 
sabei que primeiro odiou a mim. 

19 Se fôsseis do mundo, 
o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. 
Mas, porque não sois do mundo, 
porque eu vos escolhi 
e apartei do mundo, 
o mundo por isso vos odeia. 

20 Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: 
‘O servo não é maior que seu senhor’. 
Se me perseguiram a mim, 
também perseguirão a vós. 
Se guardaram a minha palavra, 
também guardarão a vossa. 

21 Tudo isto eles farão contra vós 
por causa do meu nome, 
porque não conhecem aquele que me enviou. 

26 Quando, porém, vier o Defensor 
que eu vos mandarei da parte do Pai, 
o Espírito da Verdade, que procede do Pai, 
ele dará testemunho de mim. 

27 E vós também dareis testemunho, 
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porque estais comigo desde o começo”. 
Palavra da Salvação. 

 
 
 

12.  Jo 16, 5-7.12-13a 
 

O Espírito da Verdade vos conduzirá à plena verdade. 
 
 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
Segundo João 
 
 Naquele tempo, 
 disse Jesus aos seus discípulos: 

5 “Agora parto para aquele que me enviou, 
e nenhum de vós me pergunta: 
‘Para onde vais?’ 

6 Mas, porque vos disse isto, 
a tristeza encheu os vossos corações. 

7 No entanto, eu vos digo a verdade: 
É bom para vós que eu parta; 
se eu não for, não virá até vós o Defensor; 
mas, se eu me for, eu vo-lo mandarei. 

12 Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, 
mas não sois capazes de as compreender agora. 

          13a Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, 
ele vos conduzirá à plena verdade”. 
Palavra da Salvação. 
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