
 
SOLEMNIDADE DE 

PENTECOSTÉS 
31 de maio de 2020 

 
Subsidio litúrxico para  

a Eucaristía. 
-GALEGO- 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 

 
A celebración de hoxe, solemnidade de Pentecostés, sinala o 

final do tempo de Pascua, conmemora a vinda do Espírito Santo e 
celebra os inicios da vida da Igrexa.  

 
Tamén hoxe lembramos a Xornada da Acción Católica e do 

Apostolado Segrar, baixo o lema: «Cara a un renovado Pentecostés». E 
facémolo tendo aínda moi presente o Congreso de Leigos, o momento 
de graza que compartimos como Igrexa que peregrina en España, no 
mes de febreiro. No Congreso recibimos a interpelación a ser unha 
Igrexa en saída, que camiña en sínodo, tomando conciencia de Pobo de 
Deus e da necesidade de ir ao encontro dos demais, deixándonos tocar 
pola realidade do noso tempo e sentíndonos parte do mundo.  

 
Celebramos este día de Pentecostés aínda coas pegadas da 

longa e dolorosa proba á que foron sometidos todos os pobos do 
mundo, coa terrible pandemia da Covid-19. Unha proba que puxo de 
manifesto que a Paixón do noso Señor, este ano, non estivo nos templos 
nin nas procesións, senón na carne dos nosos pobos; non unha semana, 
senón moitas, cunhas secuelas de longo percorrido. Unhas semanas que 
foron santificadas pola entrega, en moitos casos ata a morte, de sa 
nitarios, forzas de seguridade, voluntarios. Esta dura experiencia 
interpélanos para que en todo momento compartamos o sufrimento 
humano que nos rodea, en todas as súas formas, como auténtica 
expresión da cruz de Cristo. 
 
ACTO PENITENCIAL 
Dirixámonos ao Señor da misericordia, ó que se repartiu entre todos 
como Pan de Vida eterna e pidámoslle que nos perdoe.  



 

- Ti, que lavaches os pés aos teus discípulos: Señor, ten piedade 
de nós.  

- Ti, que tocabas aos impuros e os leprosos: Cristo, ten piedade 
de nós. 

 - Ti, que non tiñas onde reclinar a cabeza: Señor, ten piedade de 
nós. 
 
ORACIÓN COLECTA 

Deus, noso Pai, no misterio desta festa de Pentecostés 
santifica-lo enteiro corpo da túa Igrexa no medio de tódolos pobos e 
nacións. Extende os dons do teu Espírito Santo dun confín ó outro do 
mundo e realiza tamén hoxe nos corazóns dos teus fieis o milagre que 
o teu amor operou nos comezos mesmos da predicación evanxélica. 
Polo noso Señor… 
 
MONICIÓN PARA LAS LECTURAS  
 

A comunidade doente, estremecida polos feitos da Paixón, 
desorientada e replegada, necesitaba un impulso que a puxese en pé e 
en marcha.  

O libro dos Feitos dos Apóstolos transmítenos o momento da 
vinda do Espírito a esa comunidade, para facela saír ao mundo para 
anunciar a Cristo resucitado. Na carta de san Pablo aos Corintios vemos 
como ese Espírito segue actuando na comunidade cristiá, impulsándoa e 
habitándoa. Cúmprese, deste xeito, a promesa de Xesús aos seus, que 
escoitaremos no evanxeo. 

 
ORACIÓN UNIVERSAL  
 
Sacerdote: Invoquemos agora ao Espírito Santo, fonte de todo consolo, 
o don da vida que fecunda nosa existencia e renova o camiño da 
humanidade. 
 
- Pidamos para que sexamos unha Igrexa aberta, dialogante, sinodal. 
Unha comunidade que asuma as periferias xeográficas e existenciales. 
Preguemos ao Señor.  
 
- Pidamos polos que sufriron e sofren as consecuencias da pandemia do 
coronavirus. Polos enfermos e quenes os atenden; polas forzas de 



 

seguridade e todos os voluntarios; polos que colaboraron con 
xenerosidade, particularmente os voluntarios de Cáritas; pidamos 
tamén, polos que faleceron e as súas familias. Preguemos ao Señor.  
 
- Pidamos polos máis débiles, polos que sofren as consecuencias do 
pecado que divide e enfronta ao ser humano. Para que sexan atendidos 
no material e acompañados nas súas tristezas e esperanzas. Preguemos 
ao Señor.  
 
- Pidamos por todos os membros dos movementos e asociacións de 
apostolado segrar da nosa diocese. Para que, renovados por un novo 
Pentecostés, asumamos a misión de levar a mensaxe de Jesús a todos os 
nosos ambientes. Preguemos ao Señor.  
 
- Pidamos por nós, comunidade cristiá, que estamos celebrando o centro 
da nosa vida de fe: a Eucaristía. Para que salgamos da nosa comodidade, 
sintamos familia e camiñemos xuntos co desexo de ser Iglesia en saída e 
instaurar no noso mundo un renovado Pentecostés. Preguemos ao 
Señor.  
 
Sacerdote: Pedímosche, Señor, que, segundo a promesa do teu Fillo, o 
Espírito Santo nos leve ao coñecemento pleno da verdade para saber 
entender os teus designios e vivilos con paz e esperanza. Por 
Xesucristo, o noso Señor.  
 
INVITACIÓN AO NOSOPAI 
 

O amor de Deus foi derramado nos nosos corazóns nun 
renovado Pentecostés; coma discípulos e enviados, digamos en 
comuñón de fe e amor. Noso Pai… 
 
ORACIÓN DESPOIS DA COMUÑÓN 
 

Deus, noso Pai, ti concédeslle á túa Igrexa os dons do ceo. 
Conserva nela a gracia que lle deches, para que o Espírito Santo sexa 
sempre a nosa forza; e fai que esta Eucaristía aumente en nós os 
froitos da salvación. Por Cristo, noso Señor. 
 
 



 

BENDICIÓN SOLEMNE 
- Deus, o Pai da luz, iluminou hoxe o corazón dos discípulos 
enviándolle-lo Espírito Santo. Que el vos bendiga e vos encha cos dons 
de seu Espírito. 
 
R/ Amén 
- O lume do Espírito Santo que apareceu milagrosamente sobre os 
discípulos vos purifique de todo mal e vos ilumine co seu resplandor. 
 
R/ Amén 
 
- O Espírito xuntou homes de tódalas linguas na profesión da única fe. 
Que el vos manteña nesa mesma fe e cumpra a vosa esperanza de 
contemplar un día o seu rostro. 
 
R/ Amén 
 
- Bendígavos Deus… 
 
MONICIÓN DE ENVIO 
 

Nesta celebración acollemos e celebramos os signos dun novo 
Pentecostés, marchemos agora renovados e dispostos construír 
comunidades e familias que vivan a alegría, a naturalidade e sinxeleza de 
trato, a proximidade duns con outros, como sinais ante o mundo. Son 
algunhas sementes que deixou, entre os participantes, o pasado 
Congreso de Leigos, sementes chamadas agora a multiplicarse na 
novidade dun Pentecostés que crece na nosa Igresa e debe facerse 
presente no noso mundo.  
 
Sacerdote: Renovados coa forza e a alegría do Espírito Santo. Podedes 
ir en paz, aleluia, aleluia. 
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