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ORAÇÃO COMPARTILHADA DO MÊS DE MAIO, MÊS DE MARIA E MÊS DO ESPÍRITO 

Com alegria, celebramos este mês a solenidade de Pentecostes; e celebrar Pentecostes é celebrar a 
vida da Igreja, a vida dos sacramentos e o envio missionário de todo batizado, é fazer ressoar as 
palavras de Jesus que nos disse: “Ide, pois, e fazei discípulos a todas as pessoas batizando-as em nome 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo” (Mt. 28,19) 

 

ORACÃO INICIAL 

Te damos graças, Senhor, porque nos conceder viver animados pelo Espírito de Cristo. Jesus nos disse: 
“Porque vocês são filhos de Deus, o Pai enviará a seus corações seu Espírito que é também meu 
Espírito, para que, como filhos de Deus, sejam guiados por Ele. Se algum não tiver meu Espírito não é 
dos meus. Não receberão o espírito deste mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Permaneçam 
no meu Espírito e Ele permanecerá em vocês. Vivam do meu Espírito, caminhem nele e não darão 
cumprimento aos desejos da carne. O fruto do meu Espírito é a caridade, alegria, paz, paciência, 
amabilidade, bondade, generosidade, doçura, fidelidade, modéstia, domínio de si, castidade”. Te 
pedimos perdão por não viver conforme os presentes que com tanto amor que nos dais, que nossa 
maior fidelidade consista em ser dóceis a teu Santo Espírito, permanecendo n’Ele e vivendo d’Ele. Que 
em teu Espírito caminhemos e nos separemos dos desejos da carne, produzindo assim muitos frutos, 
para tua maior glória. Amém!  (OC 2,152) 

 

Leitura do Santo Evangelho segundo São João 20, 19-23 

19.Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do 
lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele:  

- «A paz esteja convosco!»  

20.Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. 21.Disse-lhes 
outra vez:  

- “A paz esteja convosco! Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio”.  

22.Depois dessas palavras, soprou sobre eles dizendo-lhes:  

- “Recebei o Espírito Santo. 23.Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados; àqueles 
a quem os retiverdes, lhes serão retidos” 

 
REFLEXÃO 

Com a solenidade de Pentecostes, chegamos ao cume do tempo pascal; a Páscoa que se apresentou a 
nós como a vivência prolongada em cinquenta momentos daquele dia primeiro da Semana, no qual 
“morto o que é a Vida triunfante se levanta”. Com a chegada de Pentecostes não termina a graça 
pascal, ao contrário, potencializa-se a viver o que por puro dom temos recebido: o Espírito. Com a sua 
presença em nossas vidas, nos convida a prolongar a missão do Ressuscitado em todos os ambientes 
nos quais um cristão e, portanto, um eudista faz presente a Cristo. Somos a Igreja do Espírito, somos 
a comunidade sacramental, somos Igreja peregrina cujo protagonista é a Terceira Pessoa da Santíssima 
Trindade, que nos governa e nos força a ler os sinais dos tempos e, assim, dar respostas aos novos 
desafios que a evangelização exige, somos batizados que queremos fazer viver e reinar a Jesus nos 
corações de todas as pessoas. 
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INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO 

Espírito Santo, que procedes do Pai e do Filho. 

TODOS: ILUMÍNÁ-NOS 

Vínculo de união entre o Pai e o Filho,  
Espírito de sabedoria e inteligência,  
Espírito de conselho e fortaleza,  
Espírito de ciência, de piedade e de temor de Deus,  
Tu que na criação pairava sobra as águas,  
Tu que inspiraste aos escritores sagrados,  
Tu que falaste pelos profetas, 
Tu que formaste a Jesus no seio da Virgem Maria,  
Tu que levaste a Jesus ao deserto para ser tentado,  
Tu que no batismo desceste sobre Jesus,  
Tu que enviaste a Jesus a anunciar o evangelho aos pobres,  
Tu que o fortaleceste na sua oração no horto,  
Tu que por vontade do Pai o levaste à morte,  
Tu que o ressuscitaste dentre os mortos, 
Tu que geraste a Igreja na Páscoa,  
Tu que a fizeste nascer em Pentecostes,  
Tu que vieste sobre Maria e os apóstolos,  
Tu que és a alma de a Igreja,  
Tu, o primeiro evangelizador,  
Tu que nos recordas os ensinamentos de Jesus,  
Tu que fazes presente a Jesus nos sacramentos,  
Tu que no batismo nos fazes criaturas novas,  
Tu que na confirmação nos fazes testemunhas de Jesus,  
Tu que na Eucaristia fazes do pão e do vinho o Corpo e o Sangue do Senhor,  
Tu que oras nos cristãos,  
Espírito de bondade e mansidão,  
Espírito de gozo e fidelidade,  
Espírito de paciência e caridade,  
Espírito de continência e castidade,  
Espírito de modéstia e resignação,  
Espírito benigno e de paz.  
Tu que fazes santos aos santos.  

 

Oremos: Jesus, pelo poder de teu Espírito, possui-nos e guia-nos, para que cresça em nós e no mundo 
inteiro, a eficácia salvadora de teu reino. Amém! 

 

V. Queremos, Senhor Jesus, 

R. Que Vivas e reines em nossos corações. 

V. Abençoe-nos com o seu Filho 

R. A Santíssima Virgem Maria. AMÉM! 

 
Gratidão ao Sem. Danilo, pela tradução. 


