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Dir.: Peçamos as luzes do Divino Espírito Santo para que possamos al-
cançar a graça de Deus através de nossas refl exões e oração que faremos 
nestes encontros:
Todos: Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos Vossos fi éis e 
acendei neles o fogo do Vosso amor! Enviai, Senhor, o Vosso Espírito 
e tudo será criado, e renovareis a face da terra. 

Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos fi éis com as luzes do 
Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo 
o mesmo Espírito e que gozemos sempre da Sua consolação. Por Cristo 
Nosso Senhor. Amém.
Pai Nosso...

Dir.:: Divino Espírito Santo
Todos: Descei sobre nós e iluminai-nos!

Apresentação

Oração inicial para todos os dias

“Creio no Espírito Santo!” Essa verdade de fé sempre é professada por 
nós quando rezamos o Creio! Nosso Roteiro de Refl exão quer refl etir nesse 
mês de Maio a pessoa do Espírito Santo! Queremos louvar e agradecer a 
Deus pela presença do seu Espírito Santo na vida da Igreja e sua atuação 
em nossas ações evangelizadoras. Toda essa ação que o Espírito propor-
ciona à sua Igreja se dá em convite permanente de missão. Uma Igreja 
movida pelo Espírito Santo deve ser missionária e procura ir ao encontro 
dos desfi gurados, sofredores e marginalizados. A refl exão deste roteiro é 
um convite a um conhecimento do Espírito Santo, sua atuação no mundo 
e os frutos desse Espírito na vida em comunidade! Se a ação do Espírito 
não nos levar a um compromisso de transformação da realidade onde 
estamos, a mesma deve ser colocada em questão.
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10

encontro

(Preparando o ambiente: Estampa ou outros símbolos do Espírito Santo, vela acesa e enfeitada, 
Bíblia aberta na Palavra que vai ser proclamada, � ores...)

1. ACOLHIDA
Dir.: Irmãos e irmãs, sejam 
todos bem vindos ao nosso 

primeiro encontro deste mês de 
maio, mês em que celebramos 
muitas datas importantes como 
mês de Maria, mês das noivas, dia 
das mães e a data mais importan-
te: o dia  de Pentecostes, em que 
Jesus cumpre a sua promessa aos discípulos de que, de junto do Pai, enviaria 
o Espírito Consolador. Com alegria e muita fé, cantemos o canto inicial.

CANTO |  Estaremos aqui reunidos / como estavam em Jerusalém / pois 
só quando estamos unidos é que o Espírito Santo nos vem. 
1. Ninguém para este  vento passando / ninguém vê e ele sopra aonde quer / 
Força igual tem o Espírito quando / Faz a Igreja de cristo crescer.
2. Feita de homens a Igreja é divina / Pois o Espírito Santo a conduz / Como 
um fogo que aquece e ilumina / Que é pureza, que é vida, que é luz.
3. Sua imagem tem línguas ardentes / pois o amor é comunicação / E é preciso  
que todas as gentes / Saibam quanto felizes serão.

ORAÇÃO INICIAL (página 2)

Dir.: A grande promessa que Jesus nos fez, durante sua vida terrena foi 
a vinda do Espírito Santo quando ainda estava junto com os discípulos. 

Jesus lhes dá o poder de curar os doentes e de expulsar os espíritos maus. 
Tudo pela força do Espírito Santo.
L1: No livro de Isaías, 61, 1,  o profeta narra: “O  Espírito do Senhor  está sobre 
mim, porque o Senhor me ungiu; Ele me enviou para dar a boa notícia aos pobres, 
para curar os corações feridos, para proclamar a libertação  dos escravos, pôr em 

QUEM É 
O ESPÍRITO SANTO?

1
ACOLHIDA

2
MOTIVAÇÃO

3

Jesus cumpre a sua promessa aos discípulos de que, de junto do Pai, enviaria Jesus cumpre a sua promessa aos discípulos de que, de junto do Pai, enviaria 
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liberdade os prisioneiros e promulgar o ano da graça do Senhor”.
Todos: (cantando) Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar! Abre 
bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar!
L2: Em toda ação da Igreja, em todos os sinais, ou seja, nos sacramentos, é o 
Espírito Santo que age. Nós vemos tanta coisa bonita que acontece em nossas 
comunidades, que nos dão a certeza de que sem a ação do Espírito Santo, 
nada nós conseguiríamos. Sentimos a presença do Espírito Santo em tudo, 
nos agentes de pastorais, em nossos padres  e ministros  ordenados.
Todos (cantando): Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar! Abre 
bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar!
L3:  Também em nossas comunidades percebemos a presença do Espírito   
Santo em muitos leigos, pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de se 
aprofundar nos estudos e conseguem fazer um belo trabalho, têm dom para 
refletir a palavra de Deus, fazem belas celebrações da Palavra  e, às vezes, até 
sermões. Tudo isso é ação do Espírito Santo.
Todos (cantando): Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar! Abre 
bem as portas do teu coração, e deixa a luz do céu entrar!
L4: Também sentimos a ação do Espírito Santo em nossas famílias, quando 
seus membros se esforçam para viver sempre unidos, na mãe que se entrega 
para dar o melhor aos seus filhos, no pai que se desdobra de todas as maneiras 
para não deixar faltar o pão para seus filhos  e principalmente naquelas famílias 
que sempre tiram um momento para rezar juntas.

Em uma paróquia da Região Centro um senhor contou a seguinte his-
tória de sua vida: Antes era uma pessoa que não acompanhava muito 

a caminhada da Igreja. Algumas vezes ia à missa, mas não tinha nenhum 
compromisso com a comunidade. Um certo dia, estava em um bar bebendo 
cachaça, e um amigo já mais idoso o fez um convite para participar com ele 
de uma reunião da Conferência de São Vicente de Paulo. Ele aceitou o convite. 
Na reunião, o presidente o convidou para fazer parte daquela Conferência e 
também o convite foi aceito. Mas como era na Igreja, assim também era na 
Conferência: participava uma vez ou outra, até que foi chamado para ser secre-
tário da Conferência, e também aceitou. Aí então tinha que ter o compromisso 
e não podia faltar.  Um ano depois, surgiu a ideia de fundar outra Conferência 
em uma comunidade vizinha e ele foi nomeado para presidir esta unidade. A 
comunidade era bem pequena, mas de um povo humilde e muito bom. Com 
pouco tempo o pessoal da comunidade começou a chamá-lo para participar 
dos trabalhos da Igreja, como liturgia, grupo de reflexão, pastoral familiar e 

FATO DA VIDA

4
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outros trabalhos. Nesta época, o pessoal do Conselho Central Vicentino veio até 
o Conselho Particular para implantar a escola de capacitação Antônio Frederico 
Ozanan.  Convidou-o para coordenar os trabalhos; ele tentou recusar dizendo 
que tinha pouco estudo e que não era competente, porém a coordenadora 
lhe disse que bastava ele pedir as luzes do Espírito Santo que tudo daria cer-
to. Hoje já se passaram 16 anos e ele coordena os trabalhos desta escola no 
Conselho Central. Outro testemunho que ele nos dá também é que no ano de 
2003 foi convidado para fazer parte do grupo dos missionários da Região Cen-
tro. Ele foi para sua primeira missão, com o maior medo, mas sempre naquela 
confiança de que o Espírito Santo estava com ele.  Em todas as celebrações, 
rezava diante do Santíssimo e pedia que lhe fossem enviadas as palavras pelo 
Espírito Santo.  Hoje ele faz parte de vários trabalhos na Paróquia, Região e 
Arquidiocese; e nunca esquece o que aquela pessoa lhe disse: basta pedir 
ao Espírito Santo que Ele agirá por você. Algumas vezes, ele foi convidado a 
fazer reflexões e sempre usou o mesmo método de confiar no Espírito  Santo. 
Algumas vezes, após a reflexão era parabenizado  por pessoas presentes. Ele 
se deu conta de que não se lembrava do que falou durante a reflexão, mas 
tem certeza de que era o Espírito Santo que colocava as palavras em sua boca.

Dir.: Com a certeza de que o Espírito Santo está em nosso meio sem-
pre, a nos amparar, cantemos  o canto de aclamação, para ouvirmos a 

Palavra de Deus.

CANTO |  Aleluia! Cantamos vibrando / ao ouvir A palavra de pé.  / Fala o Es-
pirito  Santo a nós quando / A palavra acolhemos com fé.
Aleluia, Aleluia! Nós cremos / mas iremos nós crer muito mais / Pois aqui sons 
e letras colhemos / Luz e graça em nossa alma semeais. Aleluia! Aleluia!

LEITURA BÍBLICA: Atos 2, 1-13

PARA REFLETIR
1. Que ligação existe do fato da vida com o fato da bíblia?
2. Em sua opinião, quem é o Espírito Santo?
 

PERGUNTA PARA O PLENÁRIO
Em que ações percebemos a presença do Espírito Santo em nossa 

comunidade?

FATO DA BÍBLIA
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GESTO CONCRETO
Procurar conhecer e participar da novena de Pentecostes, essa novena 

se torna para nós caminho para nos abrirmos à ação do Espírito Santo e assim 
nossa vida se enche da graça de Deus. Participem! 

Ó  Deus de   bondade, nos momentos difíceis que atravessamos em 
nosso país, em nossas famílias e comunidades, enviai sobre nós o vosso 

Espírito Santo. Fazei que nunca percamos as esperanças e a fé; e assim como 
os discípulos se colocaram a serviço do evangelho em toda parte, não deixeis 
que o medo e a omissão nos impeçam de proclamar o vosso reino. Assim seja. 
 
Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai...

 
AVISOS E DESPEDIDA

CANTO |  1. Senhor, vem dar-nos Sabedoria, / que faz ter tudo como Deus quis
E assim faremos da Eucaristia / o grande meio de ser feliz.
Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz / e nós veremos que Pão é Jesus!
2. Dá-nos, Senhor, o Entendimento, / que tudo ajuda a compreender: / Para 
nós vermos como é alimento / o pão e o vinho que Deus quer ser.
3. Senhor, vem dar-nos a Divina Ciência, / que, como o eterno, faz ver sem véus.  
/ Tu vês por fora, Deus vê a essência, / pensas que é pão, mas é nosso Deus.
4. Senhor, vem dar-nos, o Teu conselho, / que nos faz sábios para guiar. / Ho-
mem, mulher, jovem e velho / nós guiaremos ao Santo Altar.
5. Senhor, vem dar-nos, a fortaleza, / a santa força da oração. / Só quem vencer 
vai sentar-se à mesa: / para quem luta Deus quer ser Pão.
6. Dá-nos, Senhor, filial piedade, / a doce forma de amar, enfim, / para que 
amemos quem, na verdade, / aqui amou-nos até o fim.
7. Dá-nos, Senhor, Temor sublime, / de não amá-los como convém: / O Cristo-
-Hóstia, que nos redime, / o Pai celeste que nos quer bem.

10

8

9
FINAL
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(Preparando o ambiente: Estampa ou ou-
tros símbolos do Espírito Santo, vela acesa e 
enfeitada,Bíblia aberta na Palavra que vai ser 
proclamada, � ores...)

Dir.: Amados irmãos e irmãs, 
sejam todos muito bem vin-

dos a esse nosso segundo encontro. 
Durante este mês, estamos re-

fl etindo sobre a pessoa do Espírito 
Santo e sua atuação no mundo. No encontro de hoje, vamos meditar em torno 
da Palavra de Deus sobre a experiência que fazemos da presença do Espírito 
de Deus em nossas vidas. Que esse sopro divino possa abrir nossos corações e 
iluminar nossa inteligência para acolhermos a mensagem de Deus. Iniciemos 
cantando alegremente.

CANTO (CD 56)  |  DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR (Paulo Roberto)
1. Tu anseias, eu bem sei, por salvação, / tens desejo de banir a escuridão. / 
Abre, pois, de par em par, teu coração / e deixa a luz do Céu entrar!
Deixa a luz do Céu entrar! (bis) / Abre bem as portas do teu coração / e 
deixa a luz do Céu entrar!
2. Cristo, a Luz do Céu, em ti quer habitar, / para as trevas do pecado dissipar. 
/ Teu caminho e coração iluminar, / e deixa a luz do Céu entrar.

ORAÇÃO INICIAL (página 2)

Dir.: O Deus em que professamos a nossa fé é uno e trino, sendo ao 
mesmo tempo Pai e Filho e Espírito Santo. Não é um Deus isolado que se 

distancia do ser humano, mas é um Deus próximo, tão próximo que habita em 
nós, nos mais profundo do nosso ser. O Espírito Santo de Deus não arromba o 
nosso coração, mas faz sua morada sem violentar nossa liberdade. O Espírito 
é dom e como dom devemos pedir insistentemente ao Pai. Essa presença de 

(Preparando o ambiente: 

20

encontro
A VERDADEIRA EXPERIÊNCIA

NO ESPÍRITO SANTO

1

2

ACOLHIDA

MOTIVAÇÃO

3
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Deus em nossas vidas deve ser transformadora. A transformação interior é 
uma das características que quem percebe a presença desse Deus-Espírito e 
faz uma verdadeira experiência desse amor divino. 
Todos: O Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem (cf. Lc 11, 13).
L1: Uma verdadeira experiência no e do Espírito Santo nos leva a nos conhe-
cermos melhor. Esse Deus que habita nosso interior nos convida a voltarmos 
para nós mesmos em uma atitude de interiorização e refletirmos se estamos 
abrindo nossa vida para Deus e para nossos irmãos. Quando nos conhecemos 
melhor, conseguimos perceber com clareza nossas virtudes e alegrias, mas 
também nossas misérias e desamor. A vida interior que devemos cultivar com 
o auxílio do Espírito nos move em direção aos outros. 
L2: Essa é mais uma qualidade de quem vive no Espírito: a abertura a Deus e 
aos irmãos. Ninguém que vive isolado, voltado somente para si e para seus 
próprios interesses está vivendo segundo o Espírito. Com a ajuda desse Deus 
que é amor, nós conseguimos vencer todas as barreiras que atrapalham nossos 
relacionamentos e a nossa vida em comunidade. É bonito vermos na Bíblia 
que muitas vezes o Espírito de Deus se manifesta na vida das pessoas quando 
elas estão reunidas em uma comunidade. 
Todos: Nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só 
quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem.
L3: Durante a existência terrestre de Jesus, o Espírito residia nele e operava 
através dele. Assim esse mesmo Espírito está presente nas aparições do Senhor 
ressuscitado que deram início a um envio missionário dos discípulos. Jesus 
envia seu Espírito para seus seguidores para que eles também possam viver 
como Jesus viveu e anunciar seu reino. Como o Sopro de Deus deu coragem 
e acompanhou a atuação dos primeiros discípulos-missionários ele também 
nos acompanha e nos encoraja a anunciar Jesus Cristo. Fazer experiência do 
Espírito é também aproximar nossa vida à de Cristo e anunciá-lo aos outros. 
Todos: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para 
pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade 
aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos” 
(Lc 4, 18).

Os grupos de reflexão levam as pessoas a mudarem de atitude, isso tudo 
é a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Na cidade de Congonhas, 

um grupo de reflexão fundado fez com que a localidade em que moram os 
participantes dele mudassem. Após um ano de implantação do grupo as pes-
soas fizeram, por conta própria, gestos concretos a serem realizados por todos. 

FATOS DA VIDA

4



9 ARQUIDIOCESE DE MARIANA NúMERO 229 | MAIO DE 2016 | ROtEIROS DE REflExãO

Colocaram como gesto daquele grupo o cuidado para com a coleta de lixo, 
não colocando lixo fora do momento da coleta, cuidado com o ambiente em 
que vivem para que todos ficassem satisfeitos com a localidade e, através do 
testemunho, pudessem modificar a realidade. O Espírito Santo inspirou ainda 
doze pessoas deste grupo a serem missionárias, anunciando o Evangelho às 
pessoas, inspirou também agentes para pastorais. Esse grupo teve a verdadeira 
experiência com o Espírito Santo, se abriu à graça de Deus e modificou o modo 
de viver, vivendo segundo o Evangelho e através do testemunho, passou a 
louvar a Deus com sua vida. Somos todos convidados a nos abrir à ação do 
Espírito Santo em nossas vidas.

Dir.: Somos chamados e viver segundo o Espírito Santo, mas isso exige 
de nós abertura para a presença e atuação de Deus em nossa vida. Va-

mos preparar o nosso coração para acolher a Palavra de Deus como semente 
em terra boa:

CANTO  (CD 75):  A VOSSA PALAVRA SENHOR (Frei Luiz Turra)
A vossa palavra Senhor / é sinal de interesse por nós (bis).
1. É feliz quem escuta a Palavra / e a guarda no seu coração.

LEITURA BÍBLICA: Romanos 8, 1-11

PARA REFLETIR
1. Em quais momentos da sua vida você sentiu a presença e a atuação 

do Espírito Santo? 
2. Meditando o que foi lido sobre o Espírito Santo, para você o que é viver 
segundo o Espírito?
3. Como nossa comunidade experimenta a presença desse Deus que é Espírito?

PERGUNTA PARA O PLENÁRIO
Quais as principais características da experiência concreta do Es-

pírito Santo em nossas vidas, vamos partilhar?

GESTO CONCRETO
(Mesmo do primeiro encontro, página 6)

ORAÇÃO | Espírito Santo, Amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o 
que devo pensar,  o que devo dizer, o que hei de calar, o que hei de es-

FATO DA BÍBLIA
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7

8

FINAL

9
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crever, o que hei de fazer, como o hei de fazer, para a Vossa glória,  para o bem 
das almas e a minha própria santificação. Ó meu bom Jesus, em Vós ponho 
toda a minha confiança (Cardeal Mercier).

Pai Nosso; Ave Maria...

(CD 107) O SENHOR ME CHAMOU A TRABALHAR (Pe. José Raimundo Galvão)
O Senhor necessitou de braços / para ajudar a ceifar a messe. / E eu ouvi 
seus apelos de amor, / então respondi: / aqui estou, aqui estou.
1. Eu vim para dizer / que eu quero te seguir, / eu quero viver com muito amor 
o que aprendi.
2. Eu vim para dizer / que eu quero te ajudar, / eu quero assumir a tua cruz e carregar. 
3. Eu vim para dizer / que eu vou profetizar, / eu quero ouvir a tua voz e propagar. 
4. Eu vim para dizer / que eu vou te acompanhar / e, com os meus irmãos, um 
mundo novo edificar.

DESPEDIDA E AVISOS10
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crever, o que hei de fazer, como o hei de fazer, para a Vossa glória,  para o bem 
das almas e a minha própria santifi cação. Ó meu bom Jesus, em Vós ponho 
toda a minha confi ança (Cardeal Mercier).

Pai Nosso; Ave Maria...

(CD 107) O SENHOR ME CHAMOU A TRABALHAR (Pe. José Raimundo Galvão)
O Senhor necessitou de braços / para ajudar a ceifar a messe. / E eu ouvi 
seus apelos de amor, / então respondi: / aqui estou, aqui estou.
1. Eu vim para dizer / que eu quero te seguir, / eu quero viver com muito amor 
o que aprendi.
2. Eu vim para dizer / que eu quero te ajudar, / eu quero assumir a tua cruz e carregar.
3. Eu vim para dizer / que eu vou profetizar, / eu quero ouvir a tua voz e propagar.
4. Eu vim para dizer / que eu vou te acompanhar / e, com os meus irmãos, um 
mundo novo edifi car.

DESPEDIDA E AVISOS

30

encontro
MARIA, MOVIDA PELO ESPÍRITO, 

A SERVIÇO DA HUMANIDADE

(Preparando o ambiente: Bíblia, cruci� xo, imagem ou estam-
pa de Nossa Senhora, vela acesa e � ores).

Dir.: Irmãos e irmãs, sejam todos bem 
vindos a mais um encontro. Hoje nossa 

refl exão será sobre a ação do Espírito Santo na 
Vida de Maria.                                                                             

O mistério de Maria é inseparável do mistério 
do Espírito Santo. O Apocalipse fala de uma mu-
lher vestida de sol. Esse sol é o Espírito Santo, que 
a enriqueceu de todas as graças desde quando 
Deus a escolheu para ser a mãe de seu Filho. E 
quando, cheia de graça, chegada a plenitude dos 
tempos, ela deveria conceber Jesus, é o Espírito Santo que a fecunda, como 
rezamos no Credo: “O Filho unigênito de Deus... por nós e para nossa salvação 
desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria”. 

CANTO | Maria que eu quero bem, / Maria do puro amor. / Igual a você nin-
guém, / mãe pura do meu Senhor. / Em cada mulher que a terra criou / um 
traço de Deus Maria deixou / um sonho de mãe Maria plantou / pro mundo 
encontrar a paz. / Maria que fez o Cristo falar, / Maria que fez Jesus caminhar. 
/ Maria que só viveu para seu Deus, / Maria do povo meu.

ORAÇÃO INICIAL

Dir.: Podemos dizer que Maria é para nós como uma placa de sinalização 
na estrada. A função da placa é indicar, sinalizar, informar sobre algo. Ela 

não é o destino, mas indica como chegar até ele. Dar atenção ao que a placa 
sinaliza permite fazer uma viagem mais segura e tranqüila. Maria é uma placa 
que indica: sinalizar e informar sobre Jesus. Ela não é o nosso destino, mas 
indica muito bem como chegar até Ele.
Todos:  “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua Palavra”.

ACOLHIDA

1

2

MOTIVAÇÃO

3
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L1: Senhora de todas as bênçãos, concebe o Filho de Deus, por obra e graça do 
Espírito Santo, e é associada para sempre à obra redentora do Cristo e à missão 
do Espírito Santo Paráclito na história da salvação. Afirma o Evangelista Lucas 
que, à pergunta de Maria como seria possível conceber, se ela não conhecia 
homem algum, o anjo lhe garantiu: “O Espírito Santo descerá sobre ti” (Lc 1,15). 
Todos: “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua Palavra”.
L2: A missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada ao Filho. O 
Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-lo divi-
namente, ele que é  “o Senhor que dá a Vida”, fazendo com que ela conceba o Filho 
Eterno do Pai em uma humanidade proveniente da sua própria humanidade.
Todos: “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua Palavra”.
L3: Dar vida tornou-se sinônimo da missão de Jesus na terra. Por isso mes-
mo, toda a missão de Jesus está gestante do Espírito Santo. Jesus foi preciso 
ao afirmar: “Eu vim para que todos tenham a vida em plenitude” (Jo 10,10). 
Esta plenitude da vida nos é dada pelo Espírito Santo, ligada ao mistério da 
Encarnação do Senhor, ligada à própria vida do Filho de Deus na terra, obra 
e graça do Espírito Santo. Plenitude de vida aqui na terra e plenitude de vida 
na comunhão eterna com Deus.
Todos: “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua Palavra”.
L4: Aqui na terra, na vivência dos dons do Espírito Santo, que Maria recebeu 
em superabundância, particularmente a fé, a esperança e a caridade, que ex-
plodiram no seu “sim” ao plano de Deus e a mantiveram ao lado do Filho em 
todas as circunstâncias, inclusive ao pé da Cruz. Dos mesmos dons recebemos 
a coragem e a graça de acompanhar o Senhor Jesus e, na força do Espírito 
Santo, testemunhá-lo em nossa vida e em nossas ações.
Todos: “Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua Palavra”.

 Há alguns anos, em uma paraolimpíada, havia nove crianças participan-
tes. Todas alinharam-se para a largada da corrida dos 100 metros rasos. 

Ao sinal, todos partiram, não exatamente em disparada, mas com vontade 
de dar o melhor de si. Um dos garotos tropeçou no asfalto, caiu e começou a 
chorar. Os outros ouviram o choro. Diminuíram o passo e olharam para trás. 
Então, viraram e voltaram.  Obedecendo a ação do Espírito Santo,uma menina 
ajoelhou, deu um beijo no garoto e disse: “Pronto, agora vai sarar”. E todos os 
nove competidores deram os braços e andaram juntos até a linha de chegada. 
O estádio inteiro se levantou e os aplausos duraram muitos minutos.  Talvez os 
atletas fossem especiais, mas com certeza, não eram deficientes espirituais... 
Isso porque, lá no fundo, todos nós sabemos que o que importa nesta vida, 

FATO DA BÍBLIA

4
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mais do que ganhar sozinho é ajudar os outros a vencer, mesmo que isso 
signifique diminuir os nossos passos...

 Dir.: Cantando, aclamemos a Palavra de Deus!

(CD 68)- ALELUIA, PONHO-ME A OUVIR (Frei Fabreti)
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Ponho-me a ouvir, o que o Senhor dirá. Ele vai falar, vai falar de paz! Pela minha 
voz e pelas minhas mãos. Jesus Cristo vai, vai falar de Paz!

LEITURA BÍBLICA: Lucas 1, 39-45

PARA REFLETIR 
1. O que podemos mudar em nosso comportamento em relação ao 

fato da vida?
2. O que o exemplo que vimos no evangelho pode nos motivar em nossa vida 
de comunidade?

PERGUNTA PARA O PLENÁRIO
Assim como Maria o que aprendemos com o Espírito Santo?

GESTO CONCRETO
(Mesmo do primeiro encontro, página 6)

ORAÇÃO
Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

CANTO |  Maria de Nazaré, / Maria me cativou / Fez mais forte a minha fé / E 
por filho me adotou / As vezes eu paro e fico a pensar / E sem perceber, me 
vejo a rezar / E meu coração se põe a cantar / Pra Vigem de Nazaré. / Menina 
que Deus amou e escolheu / Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus / Maria que o 
povo inteiro elegeu / Senhora e Mãe do Céu!
Ave Maria (3x), / Mãe de Jesus!
Maria que eu quero bem, / Maria do puro amor / Igual a você, ninguém / Mãe 
pura do meu Senhor / Em cada mulher que a terra criou / Um traço de Deus 
Maria deixou / Um sonho de Mãe Maria plantou / Pro mundo encontrar a paz.
Maria que fez o Cristo falar / Maria que fez Jesus caminhar / Maria que só viveu 
pra seu Deus / Maria do povo meu.

AVISOS E DESPEDIDA 
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FATO DA VIDA
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(Preparando o ambiente: Bíblia, velas e alguns 
sinais que remetam ao Espírito Santo ou imagem 
ou ilustrações)

Queridos irmãos e irmãs, sejam 
todos bem vindos à celebração 

deste plenário. Durante todo este 
mês, nós procuramos nos adentrar um 
pouco mais no mistério da Santíssima 
Trindade, contemplando a pessoa do Espírito Santo, que é inseparável do Pai 
e do Filho. Como é importante para a nossa fé experimentarmos a presença e 
atuação desde Deus-Espírito que habita em nós e não se separa da humani-
dade. Que Ele possa guiar nossos passos, iluminar nossa vida de fé e de modo 
especial hoje, neste encontro, possa ascender em nossos corações o amor 
pela Palavra de Deus. 

CANTO | Nós estamos aqui reunidos /como estavam em Jerusalém. / Pois 
só quando vivemos unidos / é que o Espírito Santo nos vem.
1. Ninguém para esse vento passando, / ninguém vê, e ele sopra onde quer. / 
Força igual têm o Espírito quando / faz a Igreja de Cristo crescer.
2. Feita de homens a Igreja é divina, / pois o Espírito Santo a conduz. / Como um fogo
que aquece e ilumina, / que é pureza, que é vida, que é luz.
3. Quando o Espírito espalma suas graças, / faz dos povos um só coração: / 
cresce a Igreja onde todas as raças / um só Deus, um só Pai louvarão.

ORAÇÃO INICIAL (página 2)

Dir.: A presença do Espírito Santo em nossa vida e na vida da Igreja 
é uma realidade que nos transforma completamente e nos põe em 

movimento e ação, pois é próprio do Espírito ser dinâmico, ser livre. Há um 
pensamento muito belo de um Patriarca da Igreja Ortodoxa de Constantinopla, 
chamado Atenágoras, que apresenta poeticamente a ação desse Sopro Divino 
e diz o seguinte: “Sem o Espírito Santo: Deus está longe, o Cristo permanece 

(Preparando o ambiente(Preparando o ambiente

PLENÁRIO
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no passado, o Evangelho é letra morta, a Igreja é uma simples organização, a 
autoridade é uma dominação, a missão é propaganda, o culto é uma velha-
ria e o agir cristão uma obra de escravos. Mas, no Espírito Santo: o cosmos é 
enobrecido pela geração do Reino, o homem está em combate contra a carne, 
o Cristo ressuscitado torna-se presente, o Evangelho se faz poder e vida, a 
Igreja realiza a comunhão trinitária, a autoridade se transforma em serviço 
que liberta, a missão é um Pentecostes, a liturgia é memorial e antecipação e 
o agir humano é deificado”.

4. PALAVRA DE DEUS

Dir.: Nós cremos que a Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia, foi escrita por 
ação e inspiração do Espírito Santo. Por isso, vamos nesse momento 

ouvir o que o Senhor tem a nos falar percebendo os sinais e a ação do Espírito 
Santo na vida dos apóstolos.

CANTO | Chegou a hora da alegria, vamos ouvir essa palavra que nos 
guia (bis).
1. Tua palavra vem chegando bem veloz, Por todo canto hoje se escuta a sua 
voz (bis). Aleluia, aleluia (bis).
2. Nada se cria sem a força e o calor Que sai, da boca de Deus, nosso criador 
(bis). Aleluia, aleluia (bis).

LEITURA BÍBLICA: Jo 20,19-23

Dir.: Durante os três encontros deste mês, meditamos em famílias sobre 
o Espírito Santo que dá vida à Igreja e fortalece as nossas vidas. Chegou a 

hora de partilharmos em comunidade, essa grande família dos filhos de Deus, 
reunida pelo mesmo Espírito Santo, o que discutimos nos nossos grupos. Para 
isso, vamos recordar um pouco cada encontro e discutir o que meditamos.
L1: No primeiro encontro, nos dedicamos a compreender um pouco mais 
quem é o Espírito Santo. Percebemos que ele é o dom de Deus, a promessa 
de Jesus para iluminar os discípulos após sua volta para o Pai, e que, sem 
dúvidas, é uma das pessoas da Santíssima Trindade, o nosso Deus que é uno 
e trino. Mas percebemos também como ele está presente na vida da Igreja: 
nos sacramentos de forma especial e também inspirando o povo de Deus a se 
organizar e agir. Por fim, percebemos que ele, também está presente na vida 
de cada um de nós, nos guiando nos nossos trabalhos de cada dia, seja na 
família, seja na sociedade. Pergunta: Em que ações percebemos a presença 
do Espírito Santo em nossa comunidade?

PALAVRA DE DEUS
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PLENÁRIO
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L2: No segundo encontro, nós vimos que o Espírito Santo é o Deus que ha-
bita em nosso corações e através de sua presença e atuação em nossas vidas 
somos chamados a ser transformados e transformadores. Refletimos que a 
experiência do que fazemos com o Espírito de Deus deve nos unir a Cristo e 
aos irmãos sem qualquer sentimento de divisão e discórdia nas comunida-
des. Esse mesmo Espírito também nos lança para a missão, pois é ele quem 
encoraja e ilumina os Evangelizadores de todos os tempos. Pergunta: Quais 
as principais características da experiência concreta do Espírito Santo em 
nossas vidas, vamos partilhar?

L3: No terceiro encontro, nossa meditação se deu a partir da relação entre 
Maria e o Espírito Santo. Através desta relação vimos que Maria é Cheia do 
Espírito Santo e que a grande obra de Deus na vida dessa Mulher se deu pela 
ação do Espirito Santo: ele concebe Jesus no seu útero pela ação do Espírito 
Santo. Além disso, toda a vida de Maria nos faz perceber que ela foi sempre 
cheia do Espírito Santo, já que conseguiu viver, de maneira profunda, durante 
toda a sua vida, as virtudes da fé, esperança e caridade. Pergunta: Assim como 
Maria o que aprendemos com o Espírito Santo?

GESTO CONCRETO
(Mesmo do primeiro encontro, página 6)

7. FINAL

ORAÇÃO | Dir.: De mãos dadas e formando um círculo, mostrando a 
união que o Espírito Santo suscita em nossos corações e em nossas 

comunidades e mostrando a igualdade entre as criaturas gerada pelo sopro 
do Espírito Santo, rezemos com muita fé:
Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

CANTO | 1. Quando o Espirito de Deus soprou,o mundo inteiro se iluminou. A 
esperança na terra brotou e o povo novo deu-se as mãos e caminhou...
Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador! Justiça e Paz hão de reinar 
e viva o amor!
2. Quando Jesus a terra visitou, a Boa Nova da justiça anunciou: o cego viu, o 
surdo escutou e os oprimidos das correntes libertou...

AVISOS E DESPEDIDA

7
FINAL
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