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O Espírito Santo prepara as pessoas e as atrai para Jesus Cristo. 
 

- Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

 

L1 - A Igreja foi instituída por Jesus e nasceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, 

enviado pelo Filho de junto do Pai, manifestou-se aos discípulos e a Maria, reunidos no 

Cenáculo.  

T - "Apareceram-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e 

repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo" (At 2, 3-4).  

 

L2 - Antes com muito medo e escondidos, os primeiros cristãos agora têm coragem e saem para anunciar o Evangelho. Não 

desistem nem mesmo quando são perseguidos e martirizados.  

T - "Eles saíram da sala do Grande Conselho, cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo 

nome de Jesus" (At 5, 41).  

 

L1 - A Igreja é santa porque pertence a Jesus, e é pecadora porque nós somos limitados e pecadores. Jamais, porém, o Espírito 

Santo a abandonou ou se afastou dela. Onde está a Igreja, o Espírito a acompanha com suas luzes.  

T - "A missão de Cristo e do Espírito Santo realiza-se na Igreja, Corpo de Cristo e Templo do Espírito Santo: o 

Espírito prepara as pessoas, antecipa-se a elas pela sua graça, para atrai-las a Cristo" (Cat. 737). 

 

L2 - Os filhos e filhas da Igreja cometeram, ao longo dos séculos, tantos pecados que, se não fosse a ação do Espírito Santo, 

ela teria deixado de existir a muito tempo. Se a Igreja continua a ser no mundo um sinal de Cristo, é porque o Espírito Santo 

garante a sua existência e missão. 

T - O Espírito "torna presente o mistério de Cristo, a fim de reconciliar os cristãos, de colocá-los em comunhão com 

Deus, a fim de fazê-los produzir muito fruto" (Cat. 737).  

 

L1 - Peçamos perdão pelas vezes em que pecamos contra a nossa família na fé, a Igreja, desrespeitando-a ou não assumindo os 

nossos compromissos de pessoas batizadas. 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: Jo 17,1-11 

 

L2 - Louvemos a Deus pela sua santidade presente na Igreja, o povo de Deus peregrino a caminho da Pátria definitiva. 

 

Mensagem final:  

Refletimos neste quarto dia da novena que a Igreja é assistida permanentemente pelo Espírito Santo, que a acompanha 

auxiliando-a a ser fiel a Jesus.  

 

L2 - Adoremos, hoje e sempre, o Divino Espírito Santo, que impulsiona a Igreja a anunciar Jesus e o Evangelho. 

  

L1 - Com fé e alegria, rezemos: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 

 

 

PARA LER E REFLETIR 

"Sob a influência do Espírito Santo, este homem interior, quer dizer, 'espiritual', amadurece e se fortalece. Graças à 

comunicação divina, o espírito humano que 'conhece os segredos do homem' encontra-se com o 'Espírito que perscruta as 

profundezas do próprio Deus'. E neste Espírito, que é o Dom eterno, Deus uno e trino abre-se ao homem, ao espírito humano. 

O sopro recôndito do Espírito divino faz com que o espírito humano, por sua vez se abra diante de Deus que se abre para ele 

com desígnio salvífico e santificante. Pelo dom da graça, que vem do Espírito Santo, o homem entra 'numa vida nova', é 

introduzido na realidade sobrenatural na própria vida divina e torna-se 'habitação do Espírito Santo', 'templo vivo de Deus'. 

Com efeito, pelo Espírito Santo, o Pai e o Filho vêm a ele e fazem nele a sua morada. O homem vive em Deus e de Deus, vive 

'segundo o Espírito' e 'ocupa-se das coisas do Espírito'."  

(João Paulo II, Dominum et Vivificantem, 58) 


