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Nos Atos dos Apóstolos, além do primeiro 
Pentecostes, há vários outros pentecostes e 
pentecostinhos.  Por exemplo:-

- quando a comunidade está em oração durante a 
perseguição (At 4,31);

- quando Pedro acolhe o primeiro não-judeu na 
comunidade (At 10,44-46); 

- quando a comunidade se reune para enviar os 
primeiros missionários (At 13,22) etc. 



Além disso, muitas pessoas aparecem 

animadas pelo Espírito Santo: 

- Pedro (At 4,8); Estêvão (At 6,5); 

- Barnabé (At11,24). 

O espírito Santo atua em tudo, desde a 

redação do documento final da Assembleia

de Jerusalém (At 15,28) até as coisas mais 

comuns da vida, como fazendo o roteiro da 

viagem dos missionários (At 16,6.7). 



Hoje também acontecem muitos 

Pentecostes, momentos fortes da 

caminhada, de tomada de consciência, 

horas de luta, momentos de celebração, de 

descoberta, de testemunho. Tantos 

momentos! Sempre de novo, sem parar, o 

Espírito faz nascer e renascer a Igreja e as 

comunidades!   

Vejamos:



Houve algum fato na vida da sua comunidade,       

em que vocês reconheceram a presença a  

ação do Espírito Santo? Como foi?

Já aconteceu alguma vez na sua vida pessoal  algo 

que você percebeu que era o Espírito Santo agindo? 

E na história das Igrejas do Brasil e da América 

Latina, houve algum Pentecostes? Qual?



Vamos agora, conhecer os dons do 
Espírito Santo

Você sabia que o Espírito 

Santo é o Espírito de Jesus?

Isso, porque Deus é único. A 

Trindade é um mistério que só 

vamos entender melhor 

quando estivermos junto  dela 

no Paraíso.



Ela nos leva ao verdadeiro conhecimento de

Deus e a buscar os reais valores da vida. 

O homem sábio e a mulher sábia é aquele(a) 

que pratica a justiça, 

tem um coração

misericordioso, 

ama intensamente 

a vida, porque a 

vida vem de Deus.



- Eu reconheço a
sabedoria eterna de Deus como Criador de todas as 
coisas? 

- Acredito que  Ele distribui seus dons conforme a 
necessidade de cada um? Ou acho isso uma injustiça?

- Percebo e sinto que é o Espírito de Jesus que rege a 
Igreja de Deus sobre a terra? Igreja dos pobres e dos 
ricos?

Reflitamos...



Este dom nos leva a

compreender 

as verdades da 

salvação, reveladas na 

Sagrada Escritura e 

nos ensinamentos da 

Igreja.
Ex. -Deus é Pai de todos; 

em Jesus, Filho de Deus, 

somos todos irmãos ...



Há pessoas que, mesmo sem entender os     
preceitos da Igreja, permanecem fiéis aos seus 
ensinamentos, eles têm o sabor pelas coisas de Deus, 
mesmo ignorando o vasto significado da liturgia, dos 
dogmas, das orações e dão um testemunho de 
intensa devoção e piedade.

- Eu aceito as pessoas de outras religiões?

- Ou acho que elas estão fora da salvação?

- Acredito no que Jesus falou que deve “haver um 

só rebanho e um só Pastor”?

Meditemos...



É a capacidade de descobrir, inventar, recriar 
formas, maneiras para salvar o ser humano e a 
natureza. Suscitar atitudes de participação, de 
luta e de ousadia, frente à cultura da morte.



Se o mundo nos admira, nos aplaude pelos 

nossos trabalhos de evangelizadores, 

missionários da Palavra e do amor,

- Eu acredito de verdade, que é a Deus que  

pertencem nossos esforços e nossa 

doação, Ele que é o doador de todos   

os bens?

Perguntando fundo...



É o dom de orientar e 
ajudar a quem precisa. 
Ele permite dialogar 
fraternalmente, em 
família e comunidade, 
acolhendo o diferente 
que vive em nosso meio. 
Este dom capacita as 
pessoas  

- para animar os desanimados, 

- a fazer sorrir os que sofrem, 

- a unir os separados ............



OLHEMOS PARA O CORAÇÃO:

As dificuldades internas e externas, materiais e 

morais,muitas vezes passam pelo dom do 

Conselho, sem que percebamos:-

- procuro conselho de outras pessoas nestas 

horas mais difíceis?

- ajudo com uma palavra amiga, encorajadora   

alguém com dificuldades?
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É o dom de tornar as pessoas fortes, corajosas para enfrentar 

as dificuldades da fé e da vida. Ela ajuda:- os jovens a terem 

esperança no futuro; - aos pais assumirem com alegria seus 

deveres; - as lideranças a perseverarem na conquista de uma 

sociedade mais fraterna.



Roguemos a Deus para que essa virtude seja 
nossa companheira inseparável. Peçamos este 
dom a Deus Pai, todos os dias.

- Como costumo ser forte?  Quando?

- Percebo a Fortaleza nos pessoas próximas de 
mim?

- Tenho um trabalho Pastoral da Caridade (obras)
para com os mais pobres, oprimidos? Qual?

Rezemos:-





PENSEMOS......

- Quando respeito o meu Deus?

- Sou capaz de rezar junto com alguém de outra  
religião? Ou trabalhar numa pastoral com eles?

- Minha vida revela de fato, que sou  filho/a  de  
Deus?  Como?

- Reconheço que sou amado/a  por Ele ou não 
percebo muito isso?



Este dom nos dá a 
consciência de quanto 
Deus nos ama. 

"Ele nos amou 
antes de tudo". 

Por isso, precisamos 
corresponder a este 
amor com o coração e 
com a prática.



Sendo Deus o nosso melhor amigo, temos o receio de

não estarmos retribuindo o amor que é devido a Ele. 

Temor, é o tremor diante de tamanha 

grandeza que é Deus.

"Ouve, ó Israel!  O Senhor, nosso Deus, é o 

único Senhor. 

Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de 
toda a tua alma e com todas as tuas forças" 

(Dt 6,4-5).

Ainda Meditando...



Ó Espírito Santo,

Amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre

o que devo pensar,

o que devo dizer, como devo dizer,

o que devo calar, o que devo escrever,

como devo agir, o que devo fazer, 

para obter a vossa glória,

o bem das pessoas

e minha própria santificação.

Amém.

Oração  ao  Espírito Santo



Textos: - Bíblia do Peregrino e 

- Bíblia Pastoral

- Textos de Fr.Carlos Mesters

Formatação:- Ir.M.Eunice Wolff


