


«O Espírito Santo virá sobre ti e a força do 
Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. 
Por isso, aquele que vai nascer é Santo será 

chamado Filho de Deus. (Lc 1,35)



O Espírito Santo soprou 
em Maria e fecundou-a 
com o Seu poder. E o Filho 
de Deus, a Palavra Eterna 
de Deus, fez-se homem. 
Nasceu em Belém e viveu 
oculto por mais de 30 anos 
em Nazaré.



Jesus fez-se batizar como 

um homem qualquer. 

Mas, quando saiu das águas 

, «os céus rasgaram-se e o 

Espírito Santo desceu sobre 

Ele, em forma corpórea, 

como uma pomba».

(Lc 3,21-22)



O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para
anunciar a Boa-Nova aos pobres; enviou-me a proclamar a
libertação aos cativos e, aos cegos, a recuperação da vista; a
mandar em liberdade os oprimidos, 19a proclamar um ano
favorável da parte do Senhor. (Lc 4,18-19)



- Anuncia a Boa Nova
- Perdoa os pecados
- Cura os doentes
- Expulsa os demónios
- Ressuscita os mortos



Foi pelo poder de Espírito Santo que Jesus passou de aldeia em aldeia 
anunciando o Reino de Deus: «Completou-se o tempo e o Reino de Deus está 
próximo: arrependei-vos e acreditai no Evangelho» (Mc 1,15)



Cheio do Espírito Santo, Jesus retirou-se do Jordão e foi levado pelo 
Espírito ao deserto, onde esteve durante quarenta dias, e era tentado 
pelo diabo. Tendo esgotado toda a espécie de tentação, o diabo 
retirou-se de junto dele, até um certo tempo. (Lc 4,1-13)

Vence o tentador



Foi na Última Ceia, numa clima de grande intimidade, que Jesus abriu de
par em par o Seu coração para anunciar a vinda do Espírito Santo, pois
era necessário que Ele deixasse este mundo para o Espírito Santo chegar e
atuar na Igreja e no mundo. (Jo 7,37)

Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito para que esteja sempre 
convosco, o Espírito da Verdade, que permanece em vós (Jo 14,16-17)





Jesus crucificado, morto e sepultado podia ter ficado no esquecimento, tal 
como acontece aos seres humano, mas pelo poder do Espírito Santo, 
ressuscitou, tal como tinha anunciado. O mesmo Espírito que realizou o 
Mistério da Encarnação arranco-O do sepulcro, que ficou vazio, apareceu à 
Madalena, aos dois discípulos de Emaús, a Pedro, aos outros Apóstolos, a 
Paulo …



O Espírito Santo é Alguém que habita dentro de nós, que nos enche com a 
Sua presença amorosa, que nos leva a conhecer toda a Verdade. É pelo 
Espírito que reconhecemos Jesus, Caminho, a Verdade e a Vida. 

O Espírito Santo é o 

Paráclito: Aquele que 

ajuda, consola, defende, 

aconselha e intercede. 

É como um pai ou uma 

mãe, é o outro Paráclito, 

que como Jesus estará 

sempre connosco.



O Espírito Santo nos revela Jesus, 
Filho de Deus e Salvador, e nos 
ajudará a compreender tudo aquilo 
que Jesus fez e ensinou e, ainda 
mais … 

É pelo Espírito derramado em nossos 
corações que oramos dizendo 
«ABBA» 

É pelo Espírito que reconhecemos 
em Jesus, o humilde carpinteiro de 
Nazaré, o Messias, o Filho de Deus, 
Salvador do mundo. 

Ele estará sempre connosco …



No dia de PENTECOSTES, o Espírito Santo produziu uma grande
transformação na atitude e no comportamento dos discípulos. Pedro,
que era medroso e tímido, tornou-se corajoso e eloquente. Com
ousadia e convicção começou a anunciar a ressurreição do Senhor e
que tal acontecimento é o cumprimento das escrituras. (Actos 2)



Reunidos no Cenáculo, com 

Maria, os Apóstolos e algumas 

mulheres ouviram um ruído 

poderoso, uma rajada de vento, 

desta forma o Espírito chegou e 

colocou línguas de fogo sobre 

cada um deles. 

Perderam todo o medo, seus 

lábios se abriram para o louvor 

e testemunhar com força a 

Ressurreição do Senhor. 



O Apóstolo Pedro explica o que 

estava a acontecer. 

Era a realização da profecia de 

Joel: «derramarei o meu Espírito 

sobre toda a criatura»; e 

apresentou Jesus como Messias e 

Senhor: «Saiba com absoluta 

certeza, que Deus estabeleceu 

como Senhor e Messias a esse 

Jesus por vós crucificado»

(Actos 4,36)



Realiza-se a promessa de Jesus:
«João batizava em água, mas,
dentro de pouco tempo, vós
sereis batizados no Espírito
Santo.» (Actos 1,5)

Esta era a condição para eles
poderem ser testemunhas da
ressurreição até aos confins da
terra (Actos 1,8). O Reino que
Jesus pregava é experiência do
Espírito Santo.



O Espírito Santo intercede 

por nós com gemidos 

inexprimíveis: une, assim, a 

sua força poderosa à nossa 

debilidade. 

Faz brotar nos nossos lábios 

a palavra: ABBÁ. 

Pois, já não somos escravos, 

somos «filhos» … (Gal 3,6)0



«Eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união fraterna, à fração do pão

e às orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos

Apóstolos, o temor dominava todos os espíritos. Todos os crentes viviam

unidos e possuíam tudo em comum» (Actos 2,42-44)



Pedro respondeu-lhes: «Convertei-vos e peça cada um o
batismo em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus
pecados; recebereis, então, o dom do Espírito Santo» (Actos 2,38)



O Pentecostes foi uma manifestação evidente

e poderosa do Espírito Santo. Uma

experiência real, que as palavras humanas

não conseguem descrever. Pelo Espírito

Santo, cada um dos presentes, teve um

encontro íntimo com Jesus Ressuscitado.

Sentiram-se inundados pelo Espírito Santo,

cheios, até transbordar. O louvor brotou dos

seus lábios e uma força trasbordante

abrasou-lhes o coração. Estavam cheios de

entusiasmo e de força, prontos para

anunciar, sem medo, que Jesus Cristo é o

Senhor, o único Salvador.



Pedro estava preso, mas a comunidade estava em oração e «o lugar onde

estavam reunidos estremeceu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e

anunciavam com coragem a Palavra de Deus» (Actos 4,31). O Espírito Santo

comunicava uma fé segura, uma alegria contagiante e uma força divina, capaz

de superar todos os obstáculos, mesmo a perseguição.

O Espírito Santo assumiu o papel de Jesus: «é o outro Paráclito». É Ele que  

conduzindo a igreja pelos caminhos do mundo até ao encontro definitivo com Deus.



A manifestação mais poderosa do Espírito Santo foi a Ressurreição de

Jesus, mas a Sua ação continua na Igreja, dando-lhe vida sem cessar. É o

Espírito que cria novos «filhos de Deus» e infunde neles os seus carismas

para a edificação da Igreja e para a conservar unida.

Paulo diz que a Igreja é o Corpo de Cristo e que, como o corpo não pode

viver sem alma, assim a Igreja não pode viver sem o Espírito.



Houve algo na nossa vida que mudou 

tudo: «O amor de Deus foi derramado 

nos nossos corações pelo Espírito Santo 

que nos foi dado» (Rom 5,5). 

Mais ainda, somo Templos do Deus vivo, pois o Espírito 

habita dentro de nós (1Cor 3,16). O Espírito Santo é o Doce 

Hóspede da nossa alma, vive em nós, torna-nos filhos de 

Deus, torna-nos família.



É pela acção misteriosa do Espírito Santo
que reconhecemos a Jesus como Senhor
e Salvador, pois ninguém pode proclamar
que Jesus é o Senhor, a não ser pela
acção do Espírito Santo.

Pelo Espírito Santo acreditamos em Jesus e
lhe entregamos tudo o que somos e temos:
inteligência, vontade, trabalho, família,
projectos, amigos, saúde, doença, morte.
Pelo Espírito, amamos a Jesus, acima de
tudo, porque sentimos que Ele nos ama e
perdoa. É pelo Espírito que o Amor de
Deus se derrama em nossos corações.



Pelo poder do Espírito, já não vivemos para nós mesmos, mas

para os outros, como um dom de amor. Reconhecemos a

dignidade de cada homem, os aceitamos como irmãos e filhos

do mesmo Pai.



O Espírito Santo é o grande animador e santificador da Igreja. É a

seu alento divino, o vento das suas velas, o principio da sua unidade, a

sua fonte inesgotável de água viva e a sua fortaleza, o seu condutor e

animador, o seu manancial de carismas e cânticos de louvor, a sua paz

e alegria, o seu penhor de vida e felicidade eterna.

A vida da é Igreja é PENTECOSTES, 

um PENTECOSTES PERMANENTE. 

Porque é enviada a espalhar o FOGO DO AMOR 

DIVINO

a anunciar a PALAVRA DE DEUS, PALAVRA DE VIDA 

A Igreja nesta sua missão MANIFESTA 

o que Ela é na verdade: TEMPLO DO ESPÍRITO SANTO.
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