
 

 

                          EUCARISTIA ( 1ª , 2ª e 3ª ETAPAS ) 

                               “ Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam  

                              as maravilhas de Deus, aleluia (At. 2,4-11)”  

 

   “  PENTECOSTE “ 
  

OBJETIVO DO ENCONTRO : Acolher com a mente e o coração aberto, os             
dons do Espírito Santo. Ele vem em socorro de nossa fraqueza e acende             
em nós o amor e a alegria de sermos a Igreja amada de Deus.  
 
LEITURA –    JO 20,19-23 ( Ler na Bíblia ) 
 
REFLEXÃO: 
“Ficaram todos cheios do Espírito Santo” (At 2, 4). Falando aos Apóstolos na Última              
Ceia, Jesus disse que, depois da sua partida deste mundo, enviaria a eles o dom do Pai,                 
isso é Espírito Santo (cf. João 15, 26). Esta promessa se realiza com poder no dia de                 
Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos reunidos no Cenáculo.  

Os Apóstolos estavam escondidos, com medo dos judeus e, de repente, um vento forte              
inundou o local e eles sentiram o derramamento do Espírito Santo em suas vidas. Se isto                
não acontecesse, eles continuariam escondidos — muito possivelmente por um tempo           
— e depois, cada um iria cuidar da sua vida e o projeto de Jesus, os ensinamentos de                  
Jesus, se perderiam no tempo. Talvez, alguém escrevesse um livro sobre os feitos de              
Jesus que, com passar dos séculos, iria para a categoria literária das lendas. Para que o                
projeto de Jesus, portanto, não se perdesse e continuasse no mundo inteiro, era preciso              
que o Espírito Santo fosse derramado nos corações daqueles que se fizeram discípulos             
e discípulas de Jesus. 

Aquela efusão, embora extraordinária, não permaneceu única e limitada àquele momento           
aqueles discípulos, mas é um evento que se renovou e se renova até hoje em nós,                
discípulos de hoje.  

O dia de Pentecostes, quando os discípulos “ficaram todos cheios do Espírito Santo”,             
foi o batismo da Igreja, que nasce “em saída”, “em partida” para anunciar a todos a Boa                 
Notícia. 

A primeira atividade da ação do Espírito Santo, na Igreja e na vida dos discípulos e                
discípulas de Jesus, é a formação de uma nova humanidade. 

Os carismas, são dons dados a alguém para colocar-se a serviço do bem comum; do 
bem de todos. Quando, portanto, alguém se coloca a serviço do bem do outro, ali está 



acontecendo Pentecostes. Ali, o Espírito Santo está agindo e transformando a 
humanidade. ( Papa Francisco) 

AGIR: 

ATIVIDADE 1:  Preencher o quadrinho abaixo de cada figura com os dons do Espírito  

    Santo correspondente a cada citação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Resistência / Coragem / Perseverança 
2- Parceria com  Deus – Respeito / Prudência e Humildade 
3- Conhecimento – Enxergar com os olhos de Deus /  Revelação do pensamento de Deus 
4- Verdadeiros valores da vida / Saborear as coisas de Deus / Perceber o certo e o errado. 
5- Compreensão – Entendimento dos sinais da presença de Deus / Vontade e verdade de Deus 
6- Distinção do caminho certo / Saber orientar e animar a fé 
7-  Sentimento de sermos amados  como filhos/  Agir como Jesus 
 

ATIVIDADE 2:  Fazer uma coroa com flor para coroação da imagem de 
Nossa Senhora no domingo. 

 

 



 

 

MINHA ORAÇÃO:  

Elevemos nosso coração ao Pai e peçamos com muita fé e confiança que o 
Espírito Santo venha e renove a terra e o coração das pessoas.  

1. Enviai o Espírito Santo, Senhor, sobre os países em pandemia pela Covid-19 e sobre               
aqueles que trabalham pelo bem, para que o esforço destes homens e mulheres             
transforme nossa terra num mundo de paz:  

2. Enviai o Espírito Santo, Senhor, sobre todos os que vivem desunidos e em conflitos e                
sobre aqueles que trabalham pela reconciliação entres povos e comunidades:  

3. Enviai o Espírito Santo, Senhor, sobre todos os povos e culturas da terra, para que se                 
elevem como testemunhas da Boa Nova e cada qual anuncie em sua língua a vossa               
Salvação:  

4. Enviai o Espírito Santo, Senhor, sobre todas as comunidades eclesiais e sobre seus              
agentes pastorais, para que testemunhem sempre e com confiança a vida nova que vem              
da ressurreição de Jesus:  

 

MEU COMPROMISSO : No domingo,  rezar o terço Mariano em família e 
após, realizar a coroação da imagem de Nossa Senhora.  

 

Rezar a oração do Espírito Santo em família todos os dias. 

 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o             
fogo do amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face               
da terra. Oremos: Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a              
luz do Espírito Santo, fazei que apreciamos retamente todas as coisas segundo            
o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso            
Senhor.  Amem.  

 

Paróquia Nossa Senhora das Dores  - Catequese em Casa 

31 de Maio de 2020 

 

 


