
 
 

      ENCONTRO 31 / 19 MAI 
 

 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis  

e acendei neles o fogo do vosso amor. 

– Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado;  

e renovareis a face da terra.

 

Momento de silêncio. 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João (20, 19-23) 
 

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, 

estando fechadas as portas da casa  

onde os discípulos se encontravam, 

com medo dos judeus, 

veio Jesus, apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: 

«A paz esteja convosco». 

Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. 



Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. 

Jesus disse-lhes de novo: 

«A paz esteja convosco. 

Assim como o Pai Me enviou,  

também Eu vos envio a vós». 

Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: 

«Recebei o Espírito Santo: 

àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; 

e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos». 
 

(tradução: Lecionário) 

 

«Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós».  

 

 Tenho consciência de que temos que continuar a missão de Je-

sus?  

 Tenho sido discípulo missionário? Como poderemos escutar a 

voz do Espírito? 

 

Recebem os cristãos o Espírito para a missão. Participam os cristãos 

da missão de Jesus. Pela força do Espírito devem levar o Evangelho 

da salvação a todos os povos.  

 

Enviai, Senhor, o vosso Espírito 

e renovai a face da terra. 

 

Bendiz, ó minha alma, o Senhor. 

Senhor, meu Deus, como sois grande! 

Como são grandes, Senhor, as vossas obras! 

A terra está cheia das vossas criaturas. 



 

Se lhes tirais o alento, morrem 

e voltam ao pó donde vieram. 

Se mandais o vosso espírito, retomam a vida 

e renovais a face da terra. 

 

Glória a Deus para sempre! 

Rejubile o Senhor nas suas obras. 

Grato Lhe seja o meu canto, 

e eu terei alegria no Senhor.  
 

(Salmo 103 (104), 1ab e 24ac.29bc-30.31.34)

 

Vinde, Espírito Divino, 

Celeste Consolador, 

E realizai nas almas 

As obras do vosso amor. 

 

Vinde, Espírito Divino, 

Com o dom da Sapiência, 

Ensinar a distinguir 

A verdade da aparência. 

 

Vinde, Espírito Divino, 

Com o dom da Fortaleza, 

Fazer crescer nossa fé 

Com invencível firmeza. 

 

Vinde, Espírito Divino, 

Vinde ao nosso coração, 

A mostrar-nos o caminho 

Que conduz à salvação. 



Dai certeza aos nossos passos, 

Luz aos nossos pensamentos, 

Para que sejam conformes 

Com os vossos mandamentos. 

 

Para que todos unidos 

No fogo da caridade 

Sejamos irmãos, agora 

E por toda a eternidade. 
 

 (Hino da Hora Intermédia da Liturgia das Horas) 

 

 

A quem vou levar a alegria do Evangelho… 


