DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP
NOVENA DE PENTECOSTES EM FAMÍLIA 2020
3° DIA | DOMINGO DA ASCENSÃO DO SENHOR - 24 DE MAIO
A obra de Cristo é missão conjunta do Filho e do Espírito.
- Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
L1 - Em Nazaré, Maria, uma jovem como tantas outras de seu povo, recebe a visita do anjo
Gabriel. Ele traz, da parte de Deus, um convite nunca antes feito à humanidade.
T - "Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e
darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus" (Lc 1, 30-31).
L2 - Maria acolhe o convite de Deus, e torna-se a Mãe do Salvador. Isso foi possível porque o Espírito Santo participou de toda
a história da salvação, e preparou Maria, concebendo em seu seio o Messias.
T - "Em Maria, o Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai. É com e pelo Espírito Santo que a Virgem
concebe e dá à luz o Filho de Deus" (Cat. 723).
L1 - Jesus foi acompanhado da concepção à ascensão pelo Espírito Santo. Ao assumir a condição humana, Ele assumiu a nossa
condição limitada e pecadora, embora Ele mesmo não tenha cometido pecado algum. A sua força estava no amor do Pai e na
presença solidária do Espírito.
T - “Toda a missão do Filho e do Espírito Santo na plenitude do tempo está contida no fato de o Filho ser o Ungido do
Espírito do Pai desde a sua encarnação: Jesus é o Cristo, o Messias" (Cat. 727).
L2 - Em nenhum momento Jesus esteve sozinho. Na infância e na adolescência, no batismo de penitência e nas tentações, no
anúncio do Evangelho e na perseguição, na morte e na ressurreição, o Espírito Santo O acompanhou e fortaleceu.
T - “Toda A obra de Cristo é missão conjunta do Filho e do Espírito Santo" (Cat. 727).
L1 - Celebramos hoje a Ascensão do Senhor ao céu. Ele voltou ao Pai, mas continua conosco por meio do Espírito Santo.
Peçamos perdão pelas vezes em que não permitimos que o Espírito nos auxiliasse a optar pela proposta de Jesus, abrindo o
coração à conversão. 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: Mt 28,16-20
L2 - Louvemos a Deus pela obra redentora, ação da Santíssima Trindade sustentada pela força criativa do Espírito Santo.
Louvemos pelo Senhor que sobe aos céus.
Mensagem final:
L1 - Refletimos neste terceiro dia da novena que o Espírito Santo, na plenitude do tempo, preparou Maria para ser a Mãe do
Messias, e acompanhou Jesus em toda a sua trajetória terrena.
L2 - Adoremos, hoje e sempre, o Divino Espírito Santo, presença salvadora na ação com o Filho redentor, que hoje subiu aos
céus.
L1 - Com fé e alegria, rezemos: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...
PARA LER E REFLETIR
"Hoje nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao céu; suba também com ele o nosso coração. Cristo já foi elevado ao mais alto dos
céus; contudo, continua sofrendo na terra através das tribulações que nós experimentamos como seus membros. Deu
testemunho desta verdade quando disse: 'Eu estava com fome e me destes de comer'. Por que razão nós também não
trabalhamos aqui na terra de tal modo que, pela fé, esperança e caridade que nos unem a nosso Salvador, já descansemos com
ele no céu? Cristo está no céu, mas também está conosco; e nós, permanecendo na terra, estamos também com ele. Por sua
divindade, por seu poder e por seu amor ele está conosco; nós, embora não possamos realizar isso pela divindade, como ele, ao
menos podemos realizar pelo amor que temos para com ele."
(Santo Agostinho. Liturgia das Horas, Vol. II, p.828)

