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No Espírito Santo, Jesus continua a missão que recebeu do Pai. 
 

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

 

L1 - A Igreja existe para evangelizar. Anunciar o Evangelho a todas as pessoas é, para nós, 

uma ordem e não uma opção. 

 T - "Anunciar o Evangelho não é glória para mim; é uma obrigação que se me impõe. Ai 

de mim se eu não anunciar o Evangelho" (1 Cor 9,16).  

 

L2 - A evangelização integral, segundo a proposta de Jesus, atinge a pessoa por inteiro: espírito e corpo, emoção e razão, alma 

e intelecto. Tudo o que diz respeito ao ser humano, diz respeito à evangelização.  

T - "O Senhor continua derramando hoje a sua Vida pelo trabalho da Igreja que, com a força do Espírito Santo 

enviado do céu, continua a missão que Jesus Cristo recebeu de seu Pai" (DAp 151). 

  

L1 - Os evangelizadores somos todos nós, os batizados. Porém, nós não evangelizamos sozinhos, pois o Espírito Santo é a 

"alma da evangelização". Sem ele, nossas palavras não produziriam resultado, e nosso testemunho passaria desapercebido.  

T - O Espírito Santo forma "missionários decididos e valentes como Pedro, indica os lugares que devem ser 

evangelizados e escolhe aqueles que devem fazê-lo" (DAp 150).  

 

L2 - Segundo os Bispos do Brasil, só existe evangelização quando ela cumpre com quatro exigências: serviço, diálogo, anúncio 

e testemunho de comunhão. Sem o Espírito Santo, essas exigências se tornam estratégias sem sentido. Por mais que nos 

esforcemos, se não evangelizamos iluminados pelo Espírito Santo, se não aceitamos suas inspirações, a nossa pregação cai no 

vazio e não chega ao coração e à mente das pessoas.  

T - O Espírito Santo é, "na Igreja, o Mestre interior que conduz ao conhecimento da verdade total, formando discípulos 

missionários" (DAp 152).  

 

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 17,11-19 

 

Mensagem final:  

L1 - Refletimos neste quinto dia da novena que o Espírito Santo é a "alma da evangelização". Ele nos auxilia em nossa missão 

de anunciar o Evangelho.  

 

L2 - Adoremos, hoje e sempre, o Divino Espírito Santo, que está conosco e nos plenifica com a sua sabedoria em nossa ação 

evangelizadora.  

 

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

 

PARA LER E REFLETIR 

"Cristo e o Espírito Santo são como as duas mãos do Pai que nos tocam e nos permitem experimentar e crer na presença da 

Trindade – Pai, Filho e Espírito Santo. O Novo Testamento mostra abundantemente a presença de Deus-Trino na vida, na 

pregação, na morte e na ressurreição de Jesus. Ser cristão é estar em comunhão com as três pessoas divinas, deixando-se inserir 

no Mistério Trinitário. É viver na força do Espírito, ter o Pai de Jesus como próprio Pai, vivendo com ele a mesma intimidade 

do seu Filho amado. É ser discípulo de Jesus, nosso irmão e salvador."  

(CNBB. Sou católico: vivo a minha fé. p. 30) 

 

 


