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Texto bíblico: João 16,12-15 

Ainda tenho muitas coisas para dizer. Mas agora vocês não seriam capazes de 

suportar. Quando vier o Espírito da Verdade, Ele vai encaminhar vocês para toda a 

verdade. Porque o Espírito não vai falar em seu próprio nome, mas dirá aquilo que 

escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. O Espírito da verdade 

manifestará minha glória, porque ele vai receber daquilo que é meu, e o interpretará 

para vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu também. Por isso é que eu disse: o 

Espírito vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês.   

     

1- LEITURA 

Desde o capítulo 13, o evangelista S. João nos apresenta as palavras de Jesus, 

orientando os apóstolos sobre sua missão, quanto amor tinha para com as pessoas. 

Sempre fala de sua união com Deus Pai e lembra a presença e ação do Espírito Santo 

(dá vários nomes a ele: advogado, consolador, Espírito da verdade, enviado por Jesus e 

pelo Pai). Já prepara os apóstolos para o que irá acontecer, de seus sofrimentos e enfim 

de sua partida para o Pai. Pede que não tenham medo nem se sintam desamparados. Ele 

os seguirá e eles terão também o seu Espírito Santo que os acompanhará em todos os 

momentos, iluminando-os nas horas de aflição. A certeza da atenção de Jesus para com 

os apóstolos é a ação conjunta de Jesus com o Pai e com o Espírito Santo. 

 Jesus havia falado tudo o que queria dizer aos apóstolos? Por quê? 

 Quem Jesus enviará para explicar melhor toda a verdade? 

 Em nome de quem vai falar o Espírito da Verdade? Sobre que falará?  

 A quem Cristo está tão ligado e em nome de quem ele fala?  

           

2 – MEDITAÇÃO 

Jesus veio nos ensinar que Deus em seu mistério mais íntimo não está sozinho, mas 

em comunidade. Sendo um só e único Deus, se manifesta em três pessoas diferentes, 

não três deuses, mas um Deus Verdadeiro. O que Cristo ensinou está ligado ao mistério 

trinitário. Ao Pai atribuímos a criação, ao Filho, a Redenção, ao Espírito Santo, a 

santificação e a Vida da Igreja. 

 O que Jesus diz aos apóstolos posso aplicar hoje à minha vida? 

 Quando em nossa vida religiosa recebemos o Espírito Santo? 

 Como Jesus tem guiado minha vida por seu Espírito? 

 Como manifesto minha fé em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? 

 Reconheço a ação do Espírito Santo em minha própria vida? 

 Esta crença leva-me a fazer com que outros acreditem também? 

 Minha fé está viva? Como a demonstro? 

 Entendo que minha fé é em um único Deus Verdadeiro em três pessoas? 

 

3– ORAÇÃO 

        A oração é a resposta que damos a Deus que se manifesta primeiro. 

Senhor, obrigado porque Tu és um Deus que se mostra pelo amor. E a tua insistência é 

que te entendamos que Tu te identificas com o amor, tu és amor. Amor que se faz 

homem em teu Filho Único Jesus, nosso Senhor. Amor que te une com o Pai e já é outra 

pessoa, o Espírito Santo. 

    Trindade Santa, único Deus verdadeiro. Te reconhecemos, te adoramos e te 

glorificamos. Pedimos a ti Senhor que aumentes nossa fé. Que faças que nossa fé seja 

uma fé ativa, onde todos os que nos vejam também possam crer em ti. Que nossas ações 



sejam movidas por nossa fé em Ti. Que tudo que façamos seja sempre pensando em 

louvar a tua Divina e Santíssima Trindade. 

 

4 – CONTEMPLAÇÃO 

Interiorizar a mensagem é não ficar somente com o conhecimento e a 

informação. É ir mais. Podemos dizer ao Senhor o que pensamos, o que sentimos, como 

agimos em nosso dia-a-dia e deixar que Ele vá entrando lentamente, cada vez mais. 

Podemos repetir várias vezes: 

Creio Jesus que tu és o único Filho de Deus.  Creio que tu me reservaste a vida eterna.  

Por crer em ti, estou destinado à vida eterna. 

Dá-me a força de crer mais em ti e de demonstrar com minhas obras. 

                        

5 – AÇÃO 

 

Propostas pessoais 

Fazer uma lista das vezes que senti que somente eu posso corrigir-me sem o 

Senhor.    Depois colocar essa lista em oração e pedir ao Senhor perdão pela falta de fé.   

                 

Propostas Comunitárias 

Conversar com o grupo sobre todas as vezes que sentimos que não é necessário 

crer em Deus para realizar uma coisa ou outra. E propor claramente um processo de 

mudança. 

  Realizar alguma obra de misericórdia, como visitar em grupo aos enfermos da 

comunidade, ou atender aos mais fracos e que seja isto para demonstrar nossa fé em 

Deus Uno e Trino. 

 


