DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP
NOVENA DE PENTECOSTES EM FAMÍLIA 2020
8° DIA | SEXTA-FEIRA - 29 DE MAIO
Os dons e os frutos do Espírito Santo fortalecem a nossa pertença a Cristo.
- Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
L1 - Recebemos o Espírito Santo no dia em que somos batizados. É no Espírito que nos
tornamos membros de Jesus e da sua Igreja.
T - O Batismo é chamado "o banho da regeneração e da renovação no Espírito Santo,
pois ele significa e realiza este nascimento a partir da água e do Espírito Santo, sem o
qual 'ninguém pode entrar no Reino de Deus' (Jo 3, 5)" (Cat. 1215).
L2 - Pela Confirmação acolhemos o Espírito Santo recebido no Batismo e, conscientes de quem somos, assumimos a missão de
anunciar Jesus e o seu Evangelho a todas as pessoas.
T - "Pela Confirmação, os cristãos, isto é, os que são ungidos, participam mais intensamente da missão de Jesus e da
plenitude do Espírito Santo" (Cat. 1294).
L1 - Do Espírito Santo nós recebemos os sete dons: a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o
temor de Deus. Eles sustentam a nossa vida moral.
T - Os sete dons do Espírito Santo "completam e levam à perfeição as virtudes daquelas que os recebem. Tornam os
fiéis dóceis para obedecerem prontamente às inspirações divinas" (Cat. 1831).
L2 - Recebemos os dons como presentes. Todos nós os temos; cabe a nós desenvolvê-los, utilizando-os na vida pessoal e
comunitária.
T - "Cada batizado é portador dos dons que deve desenvolver em unidade e complementaridade com os dons dos
outros, a fim de formar o único Corpo de Cristo, entregue para a vida do mundo" (DAp 162).
L1 - Além dos dons, o Espírito Santo nos prepara para produzir os doze frutos: a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a
longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência e a castidade.
T - "Os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo modelo em nós como primícias da glória eterna" (Cat.
1832).
L1 - Peçamos perdão pelas vezes em que não acolhemos com alegria e proveito os sete dons do Espírito Santo, e deixamos de
produzir os frutos que Ele mesmo nos prepara para produzirmos. Por estes e pelos demais pecados, 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 21,15-19
Mensagem final:
L1 - Refletimos neste oitavo dia da novena que recebemos do Espírito Santo, para sermos fiéis a Cristo, os sete dons.
Iluminados e amparados por Ele, produzimos os doze frutos, aperfeiçoando e aumentando a graça de Deus em nós e na Igreja.
L2 - Adoremos, hoje e sempre, o Divino Espírito Santo, que nos conduz a Jesus, orientando-nos no caminho a seguir.
L1 - Com fé e alegria, rezemos: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...
PARA LER E REFLETIR
"Nossa fé católica não é apenas uma doutrina, mas é uma experiência viva da presença do Espírito em nossas comunidades,
vivendo em comunhão no amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo."
(CNBB. Sou católico: vivo a minha fé. p. 10)

