


Aquilo que nasce da carne é carne, e aquilo que 
nasce do Espírito é espírito. Não te admires por Eu 
te ter dito: Vós tendes de nascer do Alto. (Jo 3,6-7)







É pelo Espírito que clamamos: Abbá, ó Pai! Esse mesmo Espírito dá 
testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se 
somos filhos de Deus, somos também herdeiros: herdeiros de Deus e 
co-herdeiros com Cristo. (Rom 8,15-16)

«os predestinou para serem 
uma imagem idêntica à do 
seu Filho, de tal modo que 
Ele é o primogénito de 
muitos irmãos.» (Rom 8,29)



O amor com que o Pai amou o Filho é o Espírito Santo. O mesmo 
Espírito Santo com o qual o Pai ama cada um dos Seus filhos.

O amor de Deus foi derramado nos nossos corações 
pelo Espírito Santo que nos foi dado (Rom 5,5)



Portanto, agora não há mais condenação alguma para os que 
estão em Cristo Jesus. É que a lei do Espírito que dá a vida 
libertou-te, em Cristo Jesus, da lei do pecado e da morte. 
(Rom 8,1-2)



Se com Ele sofremos, para também com 
Ele sermos glorificados. (Rom 8,17)

Os cristãos, pelo Espírito, se identificam com Jesus. 
Podem ser rejeitados, criticados, até perseguidos, 
mas tudo isso é nada em comparação da herança 
dos filhos de Deus: A VIDA ETERNA. 



O Pai glorificou Jesus, 
ressuscitando-O dos mortos. 

Contudo, esta glorificação será 
completa, quando toda a 
humanidade, redimida serã n’Ele 
glorificada. 

Será o Espírito Santo a completar a 
glorificação de Jesus preparando a 
glorificação de todos os redimidos.

Que o Deus de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o Pai da glória, vos dê o 
Espírito de sabedoria, para o 
conhecerdes; 18sejam iluminados os 
olhos do vosso coração, para 
saberdes a esperança a que fostes 
chamados (Ef 1,17-18)



O Pai foi glorificado em Jesus, Seu Filho Amado… falta que seja também 
glorificado pelo “Corpo Místico” de Jesus: a Igreja, isto é pelo multidão 
dos filhos amados, gerados pela água e pelo Espírito Santo.



Como é que Jesus continuará a Sua missão? 
Será precisamente pelo Espírito Santo. 

Será Espírito Santo a tornar presente Jesus no meio 
dos homens para que Ele continue a falar do Pai, até 
ao fim do mundo.



O mesmo Espírito que permaneceu 
em Jesus, pelo Baptismo faz dos 
homens filhos Deus: a Igreja, o 
Corpo Místico de Jesus. 

Deste forma glorifica o Pai, porque 
prepara a ressurreição final de 
toda a humanidade. 

O Espírito Santo é o Poder de Deus 
em nós: «É o Amor de Deus 
derramado em nossos corações.  
Por isso toda a criação anseia a ser 
liberta da escravidão do pecado 
afim de alcançar a gloriosa 
liberdade dos filhos de Deus» 
(Rom 8,19.22)



Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí está a 
liberdade. E nós todos que, com o rosto descoberto, reflectimos a 
glória do Senhor, somos transfigurados na sua própria imagem, de 
glória em glória, pelo Senhor que é Espírito. (2 Cor 3,17-18)



Jesus durante três anos revelou 
aos seus discípulos tudo o que o 
Pai tinha para lhe dizer, mas não 
conseguiam compreender. Tinha 
muitas outras coisa a dizer, mas 
na altura não tinham a 
capacidade de as entender.
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«Ele não falará por si próprio, … há-de manifestar a minha 
glória, porque receberá do que é meu e vo-lo dará a conhecer. 
15Tudo o que o Pai tem é meu; por isso é que Eu disse: 
Receberá do que é meu e vo-lo dará a conhecer» (Jo 16,12-15)

Será o Espírito 
Santo, que ajudará 
os discípulos a 
compreender toda a 
Verdade:



Não anunciará uma nova doutrina: explicará os ensinamentos de 
Jesus. É Ele a única Verdade, a Sabedoria eterna do Pai, a Palavra viva 
de Deus. Pelo Espírito Santo tudo ficará claro: a vinda de Jesus ao 
mundo, a Sua vida terrena, a Sua morte e Ressurreição, o seu 
regresso ao Pai e a Sua misteriosa presença no meio de nós.  



O Espírito Santo é o maior dom que Jesus tem para nos dar. 
A Eucaristia, o Sacerdócio, a fé, o Amor, a Paz, a Alegria, são os frutos 
da Sua Presença na Igreja e em cada um de nós.



Será o Espírito Santo que nos fará compreender que Jesus está com o 
Pai, mas continua a ficar connosco e nós com Ele. A presença física de 
Jesus já não é necessária, Ele continua connosco pelo Espírito Santo.



Jesus transmitiu aos Apóstolos o 

mesmo poder que Ele recebeu do Pai: 

perdoar os pecados. Tudo isto não 

seria possível sem a acção do Espírito 

Santo.
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Os discípulos são enviados a continuar 
a missão de Jesus, por isso era 
necessário que tenham uma grande 
força, a mesma que Jesus recebeu no 
rio Jordão: o Espírito Santo.

«Eu vou mandar sobre vós o que meu 
Pai prometeu. Entretanto, permanecei 
na cidade até serdes revestidos com a 
força do Alto.» (Lc 24,49)
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Em meu nome expulsarão 
demónios, falarão línguas novas, 
18apanharão serpentes com as 
mãos e, se beberem algum veneno 
mortal, não sofrerão nenhum mal; 
hão-de impor as mãos aos doentes 
e eles ficarão curados.»



A força do Alto chegou, como 
um relâmpago: aquelas línguas 
de fogo, fez dos apóstolos 
homens novos; mas aquele 
fogo não era só para eles, 
era destinado a inflamar o 
mundo inteiro. 
A Sua presença atravessa os 
séculos, até a vinda gloriosa de 
Jesus Cristo.

«Convertei-vos e peça cada um o baptismo em nome de Jesus 
Cristo, para a remissão dos seus pecados; recebereis, então, o dom 
do Espírito Santo. 39Na verdade, a promessa de Deus é para vós, 
para os vossos filhos, assim como para todos os que estão longe: 
para todos os que o Senhor nosso Deus quiser chamar.» 
(Actos 2,38-39)



Sempre em maior número, juntavam-se, em massa, homens e mulheres, 
acreditando no Senhor, 15a tal ponto que traziam os doentes para as ruas e 
colocavam-nos em enxergas e catres, a fim de que, à passagem de Pedro, ao 
menos a sua sombra cobrisse alguns deles. 16A multidão vinha também das 
cidades próximas de Jerusalém, transportando enfermos e atormentados por 
espíritos malignos, e todos eram curados. (Actos 5,14-16)



Jesus Ressuscitado diz claramente aos 
discípulos: «Saí do Pai e vim ao mundo; 
agora deixo o mundo e vou para o Pai.» (Jo 
16,28). Mas acrescenta: «não vos deixarei 
órfãos».  O tempo que vai da Ascensão de  
Jesus  até ao fim dos tempos, o tempo da 
Igreja, é o tempo do Espírito Santo.

Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito para que 
esteja sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o 
mundo não pode receber, porque não o vê nem o 
conhece; vós é que o conheceis, porque permanece 
junto de vós, e está em vós.» (Jo 14,16-17)



Ó Deus, Pai Santo, envia o Espírito 
Santo, aquele Espírito que 
prometestes pelos profetas e que 
Jesus, Teu filho, prometeu enviar. 

Pai, cumpre a Tua Palavra e enche-nos 
com o Teu Santo Espírito para 
tenhamos em nós aquela Vida Nova 
que Jesus anunciou e vivamos como 
Teus filhos amados.

Senhor Jesus, tu prometestes a todos 
os que acreditassem em Ti o Espírito 
Santo, aquela Fonte de Água Viva que 
brota para a Vida Eterna.  Nós 
precisamos dessa Fonte de Vida 
Eterna que brota do Teu Coração. 



Aqui reunidos, estamos a espera de 
um novo Pentecostes. Enche-nos com 
o Teus Espírito Santo, com os seus 
frutos e carismas para 
testemunharmos com poder a Tua 
ressurreição.

Confiantes na Tua Promessa, Jesus, 
acreditamos firmemente que a irás 
realizar para nós que já fomos 
baptizados um novo Pentecostes.

Acreditamos, Jesus, que Tu estás 
cheio do Espírito Santo para o 
partilhas com cada uma de nós hoje. 
Jesus, baptiza-nos de novo com o Teu 
Espírito 



Espírito Santo, vem em nome de Jesus, 
vem a dar sentido à minha vida, vem 
renovar a minha vida. 

Abro-te as portas do meu coração, vem 
Espírito Santo e transforma a minha 
vida.

Vem Espírito Santo, enche todo o meu 
ser: o meu corpo, a minha alma, a 
minha inteligência e a minha vontade.  
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