DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP
NOVENA DE PENTECOSTES EM FAMÍLIA 2020
2° DIA | SÁBADO - 23 DE MAIO
O Espírito Santo está em ação do início até a consumação da salvação.
- Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
L1 - O Espírito Santo está em ação no universo desde que o amor de Deus transbordou dando
início a tudo o que existe de bom e de belo.
T - “O Filho e o Espírito estão na origem do ser e da vida de toda criatura" (cf. Cat. 703).
L2 - A Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, não fala diretamente do Filho e do Espírito
Santo. Ambos são revelados na Nova Aliança. O Filho se encarna fazendo-se um de nós; o Espírito é enviado pelo Filho de
junto do Pai para auxiliar a humanidade no encontro com Cristo e no anúncio do Evangelho.
T - "O Espírito Santo está em ação com o Pai e o Filho do início até a consumação do Projeto da nossa salvação" (Cat.
686).
L1 - Como o Filho, o Espírito Santo, embora ainda não fosse conhecido na Antiga Aliança, agia para que a vida, dom de Deus,
encontrasse nos corações humanos acolhida e respeito.
T - "Desde o começo até a 'plenitude do tempo', a missão conjunta do Verbo e do Espírito do Pai permanece escondida,
mas está em ação" (Cat. 702).
L2 - O mesmo Espírito que participou do início de nossa história, também participa do projeto de salvação: por meio de um
povo — o povo da aliança, Israel — Deus se revela e salva a todos os homens e mulheres de todos os tempos.
T - "O Reino, objeto da promessa feita a Davi, será obra do Espírito Santo; ele pertencerá aos pobres segundo o
Espírito" (Cat. 709).
L1 - Peçamos perdão pelas vezes em que não fomos sensíveis à presença santificadora do Espírito em nossa vida e na vida de
nossa comunidade. Por este e pelos demais pecados, imploremos o perdão.
Senhor Piedade, Cristo Piedade, Senhor Piedade, piedade de nós. (bis)
Proclamação da Palavra - Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra.
Evangelho: Jo16,23-28
Mensagem final:
L1 - Refletimos neste segundo dia da novena que o Espírito Santo está em ação, junto com o Pai e o Filho, desde o início dos
tempos. Ele preparou o povo de Israel para que dele viesse o Messias, o Ungido de Deus.
L2 - Adoremos, hoje e sempre, o Divino Espírito Santo, presença do Amor criador, libertador e salvador ao longo da história
humana.
L1 - Com fé e alegria, rezemos: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...
PARA LER E REFLETIR
"Desde o começo até à 'Plenitude do tempo' (GI 4,4), a missão conjunta do Verbo e do Espírito do Pai permanece escondida,
mas está em ação. O Espírito de Deus prepara aí o tempo do Messias, e os dois, sem serem ainda plenamente revelados, já são
prometidos a fim de serem esperados e acolhidos quando se manifestarem. É por isso que, quando a Igreja lê o Antigo
Testamento, procura nele o que o Espírito, 'que falou pelos profetas', quer falar-nos a respeito de Cristo" (Catecismo da Igreja
Católica, 702). "A Palavra de Deus e o seu Sopro estão na origem do ser e da vida de toda criatura" (Catecismo da Igreja
Católica, 704). "As Teofanias (manifestações de Deus) iluminam o caminho da promessa, desde os patriarcas até Moisés e de
Josué até as visões que inauguram a missão dos grandes profetas. A tradição cristã sempre reconheceu que nas Teofanias o
Verbo de Deus se fazia ver e ouvir, revelado e ao mesmo tempo oculto na Nuvem do Espírito Santo."
(Catecismo da Igreja Católica, 707)

