30 Maio 2020 - 22h00

P R O G R A M A DA V I G Í L I A D E P E N T E C O S T E S

(EM ROMA - UTC+2)

22:00 Início
Canção em espanhol Alabaré
(Grupo da Argentina)
Introdução por Jean-Luc Moens,
Moderador do CHARIS
Entronização da Palavra de Deus
Leitura em inglês dos Atos dos
Apóstolos 2, 1-11.
Meditação da Palavra
Sequência de Pentecostes em 5
idiomas (Grupo da Alemanha)
Oração ao Espírito Santo: 60
jovens e famílias de todo o
mundo
Canto ao Espírito Santo (grupo da
Índia)
30 minutos de orações
espontâneas em diferentes
idiomas ao vivo de 17 países
Músicas:
- Bem-vindo Espirito Santo (grupo
da Índia)
- Viva Jesús el Señor (grupo da
Argentina)
- Quão grande é o nosso Deus
(grupo da Índia)
Oração Final: Pai Nosso
Música final (grupo da África)

Atos dos Apóstolos 2, 1-11
“Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos
reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um
ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda
a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas
línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada
um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito
Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o
Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em
Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações
que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído,
ajuntou-se a multidão; e estava confusa, porque cada um
os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam
e se admiravam, dizendo uns aos outros: Pois quê! não
são galileus todos esses que estão falando? Como é,
pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em
que nascemos? Nós, partos, medos, e elamitas; e os que
habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto
e a Ásia, a Frígia e a Panfília, o Egito e as partes da Líbia
próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus
como prosélitos, cretenses e árabes - ouvímo-los em nossas
línguas, falar das grandezas de Deus”.
Sequência de Pentecostes
Vinde, Santo Espírito, e enviai
dos céus um raio de vossa luz.
Vinde, pai dos pobre, vinde,
doador dos dons, vinde, luz dos
corações.
Consolador magnífico, doce hóspede da alma, doce refrigério.
No labor descanso, no calor aragem, no pranto consolo.
Ó luz beatíssima, enchei o íntimo
dos corações dos vossos fiéis.
Sem vosso auxílio nada há no
homem, nada de inocente.
Lavai o que está sujo, regai o
que está seco, curai o que está
enfermo.
Dobrai o que é rígido, aquecei o
que está frio, conduzi o que está
errante.
Dai aos vossos fiéis, que confiam
em vós, os sete dons sagrados.
Dai o mérito da virtude, dai o
êxito da salvação, dai a perene
alegria.
Amém.

