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Temática: “O Espírito vai receber daquilo que é meu, e o
interpretará para vocês”.

João 16, 12-15
Preparação e Acolhida
Num ambiente acolhedor, pôr as cadeiras em círculo, dar as boas
vindas e colocar o pessoal à vontade. Na mesa do centro colocar
velas acesas, flores e uma Bíblia aberta.

Alguém  da  casa: irmãs  e  irmãos,  é  com  muita  alegria  que
recebemos todos vocês em nossa casa. Hoje vivenciaremos a festa
da Santíssima Trindade. Sejam bem-vindos e sintam-se à vontade.
Iluminados pelo Espírito Santo, vamos participar desse momento
de reflexão bíblica.

Animador (a):  Irmãs e irmãos, faremos hoje uma reflexão sobre
um texto do evangelho de São João, onde Jesus diz que o Espírito
Santo interpretará para nós tudo o que recebe de Jesus.  Cristo
mesmo disse que tudo o que o Pai tem é d’Ele.

TODOS:“Quando Ele vier, o Espírito da Verdade, vos guiará para
a verdade plena”.

Animador (a):  Vamos agora pedir a Deus que ele envie o Espírito
Santo sobre nós:
Ò  DEUS,  NOSSO  PAI  SANTIFICADOR,  FAZEI  QUE,
PROFESSANDO  A  VERDADEIRA  FÉ,  RECONHEÇAMOS  A
GLÓRIA  DA  TRINDADE  E  ADOREMOS  A  UNIDADE
ONIPOTENTE.  POR  NOSSO  SENHOR  JESUS  CRISTO,  VOSSO
FILHO, NA UNIDADE DO ESPIRITO SANTO. AMEM!

Refletir sobre a Vida
No texto de hoje João nos mostra a Maravilhosa Comunhão, em
que um é totalmente do outro a ponto de não se entenderem sem
a relação com os outros, e ao mesmo tempo continuarem sendo
cada um. Essa comunhão de amor do Pai, Filho e Espírito Santo



é o que o Espírito Santo quer fazer aos amigos e amigas de Jesus
participar  e  viver.  É  através  da  amizade  com  Jesus  que  vamos
descobrindo e participando por obra do Espírito deste Mistério da
Comunhão.

Vamos conversar sobre isso:
1. Estamos abertos à ação do Espírito para compreender e viver
o que Jesus disse?
2.  Deus  é  Trindade,  isto  é,  comunhão.  Como  vivemos  esta
comunhão?

Ouvindo a Palavra de Deus
Leitor 1: O Papa Francisco nos chamou à radicalidade evangélica.
Ele explica que,  diante da crise econômica e da ética pública,  a
contribuição mais eficaz que os cristãos podem oferecer é o de dar
o testemunho do Evangelho. Deixar de ser “cristãos que discutem
sobre teologia enquanto tomam chá” nos salões e ir ao encontro
dos  pobres,  dos  necessitados.  Vivendo  a  verdadeira  comunhão
com Deus e os irmãos. Que mundo construímos se um pobre que
morre de frio já não é notícia, ou se a morte por fome de muitas
crianças  é  uma  realidade  com  a  qual  nos  acostumamos?  Isto  é
Comunhão?

CANTO:  Eu te peço desta água que tu tens. És água viva meu
Senhor.  Tenho  sede,  tenho  fome  de  amor.  E  acredito  desta
fonte de onde vens.Vens de Deus, estás em Deus, também és
Deus e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da Terra e
volto ao pó quero viver eternamente ao lado Teu.

Leitor  2:Vamos  ler  agora  com  atenção  o  texto  que  está  no
Evangelho de São João: 

João 16, 12-15

Agora vamos ler outra vez, porém, mais devagar.

Após ler a Palavra de Deus na Bíblia, vamos conversar entre nós
sobre aquilo que acabamos de ouvir:



1. Aderimos ao projeto do Pai e à obra salvadora do Filho e do
Espírito Santo?
 2. Em nossas vidas como vivenciamos Deus: que é Pai, Filho e
Espírito Santo?

Descobrir a Palavra de Deus na vida

Leitor 3:O Evangelho de hoje é  um convite para contemplar Deus,
que  é  amor,  que  é  família,  que  é  comunidade  e  que  criou  os
homens para os fazer comungar esse mistério de amor. Deus não é
um ser solitário que vive sozinho perdido no infinito. O princípio
do Amor é o Pai.  Sua realização concreta está no Filho Jesus. A
perpetuação  desse  amor  é  o  Espírito  Santo.  É  a  festa  da
COMUNIDADE.  As Comunidades cristãs devem, ser a expressão
desse  Deus,  que  é  amor,  que  é  comunidade,  vivendo  numa
experiência  verdadeira  de  amor,  de  partilha,  de  família,  de
comunidade e de misericórdia.

TODOS: “Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois
capazes  de  compreendê-las  agora.  Quando,  porém,  vier  o
Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade”. 

Leitor 4: O Papa Paulo V nos disse que  viver em comunhão com o
Deus de Jesus Cristo nos impulsiona a doar nossas vidas para que
os nossos irmãos e irmãs passem da miséria à posse do necessário,
à  aquisição  da  cultura,  à  participação  no  bem  comum.  E  assim
atingiremos os valores supremos de Deus, que deles é a fonte e o
fim.

TODOS: “Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois
capazes  de  compreendê-las  agora.  Quando,  porém,  vier  o
Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade”.

Oração e Compromisso
Leitor 5:  Vamos fazer um momento de oração para assumirmos
diante de Deus o compromisso sugerido pelo Evangelho de São
João e pelo o Ano Santo da Misericórdia.



Prece  1:  Senhor  Jesus  iluminados  pelas  palavras  da  Bíblia
queremos Vos pedir que nos tornemos “imagem e semelhança de
Deus”, cujo exemplo glorioso é o Cristo Jesus!

TODOS:“Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-
lo anunciará”.

Prece2: Como o Pai se comunica ao Filho de maneira plena, Jesus
se comunica ao
Espírito  Santo,  que  nos  comunica  a  vontade  Pai  e  do  Filho.
Iluminai-nos Senhor!

TODOS: “Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e
vo-lo anunciará”.

Prece 3: O Espírito nos revelará  o Pai e o Filho. Guiará a reflexão
da Igreja e a fará entrar sempre mais na compreensão do “Rosto”
de Deus. Iluminai-nos Senhor!
TODOS:“Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-
lo anunciará”.
Pai Nosso. Ave Maria.


