
ENCONTROS PARA PEQUENAS COMUNIDADES ECLESIAIS MISSIONÁRIAS

DOMINUS

1  Entronização da Cruz e da imagem 
de Nossa Senhora do Amor Divino

Neste momento trazemos ao local das reuniões um crucifi -
xo e a imagem de Nossa Senhora para iniciarmos o encon-
tro com um momento de oração

Dir.: Peçamos ao Espírito Santo que possa conduzir 
esse nosso momento de oração e formação.

Todos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos 
vossos fi éis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. 
Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renova-
reis a face da terra. Oremos: Ó Deus que instruíste 
os corações dos vossos fi éis, com a luz do Espírito 
Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coi-
sas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua con-
solação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém.

2  Oração inicial

Dir.: Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas 
não as podeis suportar agora. Quando vier o Pará-
clito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a 
verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá 
o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. 
Ele me glorifi cará, porque receberá do que é meu, 
e vo-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. 
Por isso, disse: Há de receber do que é meu, e vo-lo 
anunciará.  (Jo 16,12-15)

3  Texto bíblico

O Espírito Santo: seus dons e frutos

Quando muito jovem eu me perguntava: Quem é 
o Espírito Santo? 
Acho que essa mesma interrogação surgiu no 
coração dos Apóstolos, quando Jesus começou a 
falar do Espírito que haveria de ser enviado pelo 

4  Formação do dia

Neste momento faremos a leitura do texto do dia ou assis-
tiremos o vídeo

Pai. 
Com o tempo, a gente não apenas vai conseguin-
do entender o que é o Espírito Santo, mas vai 
passando a senti-lo em nossa vida, e a amá-lo, 
com os mesmos sentimentos que dedicamos à 
pessoa de Jesus. 
Foi o próprio Cristo quem nos revelou que o Es-
pírito Santo é uma das três pessoas da Santíssima 
Trindade. Ou seja, o Espírito é Deus com o Pai e 
o Filho. Ele é inseparável dos dois. 
A Sagrada Escritura nos revela que o Espírito foi 
enviado pelo Pai (Jo 14,16.26). Jesus nos prome-
teu que o Espírito seria dado quando ele voltasse 
para o Pai (Jo 16,7; 7,39) e cumpriu sua promessa 
no dia de Pentecostes (At 2,32-36). 
O Espírito, portanto, habita na vida e no coração 
daqueles que abraçam a fé (Jo 14,16-17.23) e essa 
habitação é para sempre (Jo 14,16;16,22).
A Bíblia nos mostra que Jesus chamou o Espírito 
de três formas: Espírito Santo, Consolador e Es-
pírito da Verdade. Aliás, a palavra Consolador é 
sinônimo de Paráclito. 
Na época de Jesus, Paráclito designava o advo-
gado de defesa que ajudava a um réu que come-
tera um crime específico. Desse modo, quando 
falamos que o Espírito Santo é Paráclito estamos 
querendo dizer que ele nos ajuda, nos encoraja, 
nos dá força, nos defende, etc. É como se ele fos-
se uma espécie de pai e de mãe que protege a 
nossa vida. 
Por isso mesmo Jesus disse “não vos deixarei 
órfãos”, afirmando que o Espírito Santo estaria 
sempre conosco, nos auxiliando para que não 
nos desviemos do caminho da vida.
É o Espírito que derrama amor divino no coração 
dos que se abrem à sua obra (Rm 5,5), 
confirmando que os que aderem a Cristo são fi-
lhos de Deus (Rm 8,16), derramando paz e espe-
rança na mente e no coração dos que creem (Rm 
15,13), concedendo-lhes alegria nas lutas da vida 
(Rm 14,17), assistindo a todos na fraqueza (Rm 
8,26), produzindo os frutos espirituais (Gl 5,22) e 
capacitando a todos para o serviço (1Cor 12,11).
O Espírito é o autor divino das Escrituras (2Pe 
1,20-21); é  ele quem dá conhecimento da verdade 
salvadora, que é Jesus Cristo (Jo 8,32.36). Aliás, 
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não existe a possibilidade humana de conhecer 
as verdades de Deus senão pelo Espírito Santo.
Sendo o Espírito a verdade que inspira todo o 
bem, Jesus vai nos dizer que todos os pecados 
podem ser perdoados por Deus, menos o que 
se comete contra o Espírito Santo (Mt 12,31-32), 
pois negá-lo é negar o projeto do Pai.
O Catecismo da Igreja Católica nos relembra que 
sete são os dons do Espírito Santo: “Sabedoria, 
Inteligência, Conselho, Fortaleza, Ciência, Pie-
dade e Temor de Deus (§1831). Eles “tornam os 
fiéis dóceis para obedecer prontamente às ins-
pirações divinas”. Desse modo, “todos os que 
são conduzidos pelo Espírito Santo são filhos de 
Deus. Filhos e, portanto, herdeiros; herdeiros de 
Deus e co-herdeiros de Cristo” (Rm 8,14.17).
A tradição da Igreja enumera, ainda, os doze fru-
tos do Espírito, que aprofundaremos mais adian-
te. São eles: “Caridade, Alegria, Paz, Paciência, 
Longanimidade, Bondade, Benignidade, Mansi-
dão, Fidelidade, Modéstia, Continência e Casti-
dade” (§1832).
Embora nos sintamos limitados e sujeitos ao erro, 
a ação do Espírito Santo sempre se faz presente 
em nossa vida e na vida da Igreja. 
Ele sempre nos indica o caminho a seguir, bas-
ta que ouçamos a sua voz, que se faz ouvir pelo 
coração. 
Ele une e santifica a Igreja e a convoca para que 
assuma o seu papel no mundo de hoje. 
Ele nos ensina todas as coisas. Tanto é que Jesus 
afirmou: “Quando vier o Espírito da verdade, ele 
vos guiará a toda a verdade” (Jo 16,13).
Desse modo, podemos afirmar que o Espírito 
Santo é o amor de Deus presente em nós e no 
mundo, para nos conduzir à salvação prometida 
por Jesus, o Filho de Deus.

5  Partilha

Neste momento faremos um momento de partilha do texto 
bíblico e do texto de formação.

Dir.: Voltados para a imagem da Virgem Maria, 
vamos elevar nossa oração à Mãe Missionária que 
nos conduz a Jesus:

Ó Maria, Mãe de Jesus e Mãe de sua Igreja, somos 
conscientes do papel que desempenhais na evange-
lização das pessoas que ainda não conhecem o vosso 
Filho. Estamos conscientes de como os missionários 
vieram com a força do Evangelho de Cristo e obti-
veram sucesso no seu trabalho de evangelizadores. 
Sendo a Mãe da Divina Graça, vós estivestes com os 
missionários em todos os trabalhos. E, como Mãe da 
Igreja, vós presidistes todas as atividades de evange-
lização e a implantação do Evangelho nos corações 
dos fiéis.  Vós sustentastes os missionários na espe-
rança e lhes destes alegria a cada nova comunidade 
que nascia da atividade evangelizadora da Igreja. Vós 
estivestes presente com a vossa intercessão e vossas 
orações, como a primeira graça do batismo plenifica-
do, assim como aqueles que tiveram a vida nova em 
Cristo, vosso Filho, e experimentaram intensamente 
a realização de sua vocação cristã. Pedimos-lhe, Ma-
ria, para nos ajudar a cumprir essa missão de evan-
gelizar que o vosso Filho confiou à sua Igreja, e que 
cabe a nós. Conscientes do vosso papel como auxilia-
dora, nós nos entregamos a vós na missão de levar o 
Evangelho, de forma profunda a todos os corações 
e para a vida de todas as pessoas. Confiamos a vós 
o nosso mandato missionário e entregamos a nossa 
causa totalmente às vossas orações. Por Jesus Cristo, 
vosso Filho, com o Pai, na unidade do Espírito Santo 
sejam o louvor e a ação de graças por todos os sécu-
los! Amém! 
AVE MARIA...

6  Oração a Mãe Missionária

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos 
conduza à vida eterna, em Nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.

7  Bênção final
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