
 

A Presença contínua do Espírito Santo em nosso meio 

 Animador: Bem vindos ao nosso encontro de hoje sobre a presença do Espírito Santo em nosso meio                
Iniciemos o nosso encontro cantando:                                                                                                                                                                            

(Refrão) A nós descei, Divina Luz!/ Em nossas almas acendei/ o amor, o amor de Jesus. (bis)                                                                                                                                            

Animador: Quem é o Espírito Santo?  

 Quem conheça a história da vinda do Espírito Santo? (Tempo para conversar)    

Leitor 1.  (Palavras do Papa Francisco) “ Durante a última ceia, antes de sofrer a Paixão e morte na cruz, Jesus 
promete aos Apóstolos o dom do Espírito Santo, que terá a tarefa de ensinar e recordar as suas palavras à 
comunidade dos discípulos. Jesus mesmo diz:  ‘O Defensor o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele lhes 

ensinará todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhes disse’”.  
 “Enquanto está para confiar aos Apóstolos, a missão de levar o anúncio do Evangelho a todo o mundo, Jesus promete 

que não estarão sozinhos: Estará com eles o Espírito Santo, o Paráclito, que ficará ao lado deles, aliás, estará neles, 

para defendê-los e sustentá-los. Jesus retorna ao Pai, mas continua acompanhando e ensinando os seus discípulos por 

meio do dom do Espírito.”        

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Todos:  Desça sobre nós Senhor, a graça do Espírito Santo!       

                                                                                                                                                                                                                 

Refrão: A nós descei Divina Luz!/ Em nossas almas acendei/ o amor, o amor de Jesus (bis) 

 

Leitor 2.  Leitura dos atos dos apóstolos 2.1-4 Quando chegou o dia do Pentecostes encontravam-se  todos reunidos 
no mesmo lugar. De repente, veio do céu, um som comparável ao de forte rajada de vento, que encheu toda a casa 
onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas, à maneira de fogo, que se iam dividindo, e foram 
pousar sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o 
Espírito lhes concedia que falassem. 

 Animador:  Aqueles apóstolos que ficaram com medo e fugiram quando Jesus foi preso e morto de repente 

perderam todo este medo e saíram para pregar a boa Notícia do Evangelho.   Com o poder do Espírito Santo as suas 

vidas foram transformadas e eles não somente pregaram,  mas curaram pessoas em nome de Jesus, ficaram presos e 

sofreram torturas e morreram por causa das suas crenças.  Se ler os Atos dos Apóstolos vai encontrar muitos 

exemplos do poder do Espírito Santo nas vidas dos apóstolos.      

Todos: Desça sobre nós Senhor, a graça do Espírito Santo!    

 O Espírito Santo age de muitas maneiras em nossas vidas e na medida  que caminhamos na fé e na oração vamos 

percebendo melhor Sua ação. Precisamos pedi-lo sempre a nos ajudar para que nossos pensamentos, atitudes e ações, 

e em fim a nossa maneira de viver estejam de acordo com a vontade dele. Ele age em nós de maneira concreta através 

dos seus dons e inspirações, sempre nos fortalecendo nos momentos difíceis e nos orientando quando queremos tomar 

decisões importantes que afetam a nossa vida e a vida da sociedade. Ele nos conscientiza e nos afasta do pecado e da 

mentira, nos impulsiona à caridade ao amor e à verdade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Conversa entre João e o Thiago (Escolha duas personagens para ler este texto)                                                                   

João: Oi Thiago, você está sabendo que o preso provisório pode votar. 

Thiago: Você está louco João. Preso não pode votar.  

João: Só aquele que foi condenado não pode, mas eu, você e quase toda turma aqui tem o direito.  

                                                                                                                                                                                     

 



Thiago: Não acredito e se por o caso temos o direito em quem vamos votar. Não tem ninguém que presta.  

Todos os políticos só querem uma coisa que é subir na vida. Eles não pensam nos pobres e menos ainda nos 

presos.                                                                                                                                         

João: Está esquecendo todos eles estão atrás de votos. Se nós nos organizarmos vão se interessar.                                                                 

Thiago: Você está sonhando João. Já viu na sua vida um candidato oferecendo alguma coisa para um Preso. Se um 

candidato aparece a nosso favor ninguém de fora vai votar nele. Tenha juízo rapaz.                                                                                                                                                                                             

João: Puxa Thiago, você é que não tem juízo. Tem aqui quase mil pessoas com votos e além de nós tem os membros 

das nossas famílias, pais, mães, irmãs, filhos, filhas, tias, avós e amigos e conhecidos. É só nos organizar e divulgar as 

nossas intenções.                                                                                                                                                                                           

Thiago: Mas eu quero saber em quem vamos votar?                                                                                                                          

João: Bem ainda não sei Thiago.  Podemos estudar todas as propostas e conversar com as nossas famílias. Elas 

podem se organizar aí fora. Topa Thiago.                                                                                                                                                                      

Thiago:  Você é burro João. Se nos organizarmos vão nos condenar logo e assim perderemos o direito de votar.                                                         

João: Pare de colocar obstáculos, Thiago. É você que é burro. É uma oportunidade que temos para mudar alguma 

coisa e você não está nem aí.  Pelo menos vamos tentar. Se não servir para nós vai servir para muita gente. É nosso 

direito. Lembre-se o que ouvimos sobre o Espírito Santo. Vamos pedir a Sua ajuda e Sua orientação e se falharmos 

pelo menos tentamos e estaremos usando os dons que recebemos d’Ele para mostrar que também somos cidadãos 

do Brasil. 

O que acha da conversa entre João e Thiago. Você pensa como o João o como o Thiago? Você sabe o que fazer 

para exercer o seu direito de votar? Como pode se informar sobre os candidatos? O que você procura em num 

candidato? 

Canto. 

Animador: Devemos pedir sempre que o Espírito Santo esteja presente em toda a nossa vida.  Por isso rezemos 

espontaneamente as seguintes orações; 

Rezemos para que o Espírito Santo nos ilumine e favoreça a nossa mudança de vida pessoal e a nossa convivência 

com os irmãos neste Raio.                                                                                                                                                                                                     

Todos: Enviai, Senhor, o vosso  Santo Espírito 

Ó Deus paciente e bondoso, dai-nos paciência e compreensão com todos os que convivem conosco:                           

Todos: Enviai, Senhor, o vosso  Santo Espírito 

Dai-nos, Senhor, paciência e perseverança para lutar pelos nossos direitos.                                                                                     

Todos:  Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito 

 Ajudai-nos senhor, a reconhecer nossos limites, e a necessidade de recorremos a vós em todo o tempo.                            

Todos:  Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito. 

Todos: Vinde Senhor em nosso auxilio e ajudai-nos a amar todas as pessoas sem distinção. Que nossas palavras e 

ações sejam testemunho do amor de Deus e que saibamos reconhecer sempre a presença do Espírito Santo em 

nossa vida. Amém. 

Pai Nosso   e Ave Maria 

Canto Final.  



 

 

 

    


