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Os seguidores de Jesus devem deixar-se guiar constantemente pelo Espírito. 
 

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

 
L1 - Jesus ensinou que estamos todos a serviço uns dos outros. Ele mesmo disse que veio para 

servir, e não para ser servido. Na última ceia antes da sua morte e ressurreição, Ele lavou os 

pés de seus discípulos, ensinando-os a seres disponíveis e humildes.  

T - "Se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés 

uns aos outros" (Jo 13, 14). 

 

 L2 - Durante a história, a Igreja colocou-se a serviço da humanidade. Ela pregou o Evangelho, assistiu e promoveu os 

empobrecidos, fez-se porta-voz dos marginalizados, acolheu os enfermos e perseguidos, anunciou a justiça e denunciou a 

injustiça.  

T "A vida nova de Jesus Cristo atinge o ser humano por inteiro e desenvolve em plenitude a existência humana em sua 

dimensão pessoal, familiar, social e cultural" (DAp 356).  

 

L1 - Servir é colocar-se a serviço do próximo, seja enquanto indivíduo, seja enquanto comunidade. Quem opta pelo egoísmo e 

pelo comodismo, não pode ficar tranquilo com a sua consciência e com Deus.  

T - "A vida só se desenvolve plenamente na comunhão fraterna e justa" (DAp 359).  

 

L2 - A fé sem obras é morta, disse São Tiago. Não merecemos o nome de cristãos se não estivermos permanentemente a 

serviço do próximo, seja ele quem for.  

T - Os cristãos "são chamados a contemplar, nos rostos sofredores de nossos irmãos, o rosto de Cristo que nos chama a 

servi-lo neles: 'Os rostos sofredores dos pobres são rostos sofredores de Cristo' (DAp 393).  

 

L1 - O Espírito Santo, ao recordar e reavivar em nós a Pessoa e o Evangelho de Jesus, nos convida a fazer o mesmo que Jesus 

fez: estar a serviço por amor, por justiça, por solidariedade.  

T - "Os seguidores de Jesus devem deixar-se guiar constantemente pelo Espírito, e tornar a paixão pelo Pai e pelo 

Reino sua própria paixão: anunciar a Boa Nova aos pobres, curar os enfermos, consolar os tristes, libertar os cativos e 

anunciar a todos o ano da graça do Senhor (cf. Lc 4, 18-19)" (DAp 152).  

 

L1 - Peçamos perdão pelas vezes em que nos preocupamos apenas conosco mesmos, fechando o nosso coração ao próximo. 

Por este e pelos demais pecados que cometemos, peçamos 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 17,11-19 

 

Mensagem final: 

L1 - Refletimos neste sexto dia da novena que o Espírito Santo recorda e reaviva em nós o exemplo e a lição de Jesus, que veio 

para servir, e não para ser servido. 

 

L2 - Adoremos, hoje e sempre, o Divino Espírito Santo, que nos encoraja para a prática da justiça e para a partilha fraterna.  

 

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

 

PARA LER E REFLETIR 

"Jesus Cristo, o grande missionário do Pai, envia, pela força do Espírito, seus discípulos em constante atitude de missão. Quem 

se apaixona por Jesus Cristo deve igualmente transbordar Jesus Cristo, no testemunho e no anúncio explícito de sua Pessoa e 

Mensagem. A Igreja é indispensavelmente missionária."  

(CNBB. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora. 30 20 21) 

 


