NOVENA DE PENTECOSTES

Missionárias Servas do Espírito Santo

Chamadas a alargar
o círculo da comunhão

INRODUÇÃO
Esta Novena de Pentecostes é uma iniciativa da Coordenação Geral
da Congregação com o intuito de nos preparar para celebrar a festa
de Pentecostes a partir do que é próprio nosso como Missionárias
Servas do Espírito Santo.
O conteúdo dos encontros foi elaborado a partir do documento das
nossas Direções Congregacionais, no espírito do 14º Capítulo Geral e
inspirado na carta encíclica Laudato Si’, do Papa Francisco.
Cada um dos encontros da novena tem como proposta o
aprofundamento de um determinado aspecto das Direções
Congregacionais e segue a seguinte estrutura:
1. Oração inicial para todos os dias;
2. Introdução ao tema do dia;
3. Leitura e aprofundamento de um texto bíblico;
4. Reflexão e partilha do texto;
5. Preces da comunidade;
6. Oração conclusiva para todos os dias.
As Irmãs encarregadas de preparar a celebração poderão adaptar
seu conteúdo e criar uma dinâmica mais adequada à realidade da
própria comunidade e enriquecê-la com cantos e expressões próprias
do local onde vivem.
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Preparação da Novena
A comunidade prepara a capela ou o ambiente de oração de maneira
criativa. Sugerimos fazer um círculo de barbante, fita, corda ou lã
colorida e, dentro de, colocar em letras grandes a frase “Chamadas a
alargar o círculo da comunhão” e, para cada dia da novena
acrescentar uma vela acesa. Além disso, de acordo com o tema de
cada encontro, poderá colocar a Bíblia e alguns objetos simbólicos
relacionados com a ação do Espírito Santo.

Gesto de Compromisso
Para nos ajudar a transformar em vida tudo quanto rezarmos durante
a novena, será importante a realização de um gesto simbólico e
profético que, de alguma forma, concretize alguma das propostas das
Direções Congregacionais.
Esse gesto poderá ser uma resposta da comunidade a uma situação
de injustiça ou de necessidade na região onde a comunidade está
localizada, como também poderá expressar solidariedade para com
as pessoas ou grupos que vivem em situação de abandono ou
carência, no próprio local ou país, ou em nível internacional.
O gesto deverá ser fruto do discernimento comunitário e realizado
com a participação das Irmãs, dentro das possibilidades da própria
comunidade e da maneira que esta considerar mais adequada à sua
realidade.
Se for necessário, a comunidade se reunirá fora do momento
celebrativo da novena para decidir os aspectos práticos para o
encaminhamento do gesto escolhido.
O objetivo desse gesto é vivenciar concretamente o discernimento
comunitário e incentivar a comunidade a dar passos que levem a
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alargar o círculo da comunhão. E, se possível, mudar suas estruturas
e se abrir às situações da realidade que interpelam a sua coerência
na vivência da comunhão com Deus, com a criação e com as pessoas,
dentro e fora da Congregação.

Alargando a solidariedade
Para nos animar mutuamente, sugerimos que cada comunidade
partilhe o gesto que realizou, enviando um pequeno relato para a
Coordenação Provincial ou Regional.
A Coordenação Provincial ou Regional, por sua vez, publica para todas
as Irmãs, um breve resumo do que foi vivenciado na Província e o
envia também à Direção Geral. Esta recolhe um apanhado dos gestos
mais significativos para publicar no boletim da Congregação e assim,
podermos nos alegrar com a ação do Espírito em nossa festa de
Pentecostes.

Abreviações usadas
Como a novena foi elaborada a partir do texto das nossas
Direções Congregacionais, as citações estão indicadas com a
abreviação DC.
Também há várias citações da encíclica do Papa Francisco
Laudato Si’, indicadas como LS, acompanhadas do número do
parágrafo do documento.
Há ainda uma citação da exortação apostólica Evangelli
Gaudium do Papa Francisco, indicado com as iniciais EG.
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ORAÇÃO INICIAL (para todos os dias)
Animadora: Iniciemos nossa Novena de Pentecostes, invocando a
Santíssima Trindade.
Todas: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto: Veni Creator, Sequência do Espírito Santo ou outro canto
relacionado ao Espírito Santo.
Animadora: Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado!
Todas: E renovareis a face da terra.
Animadora: Oremos:
Todas: Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz
do Espírito Santo, concedei-nos que, neste mesmo Espírito,
conheçamos o que é reto e sempre gozemos de sua
consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!
Animadora: Unidas a todas as missionárias Servas do Espírito Santo
nos cinco continentes, e a todas as pessoas que buscam
um mundo de paz e de justiça, pedimos as luzes do
Espírito Santo para alargarmos o círculo de nossa
Comunhão com Deus, com a Criação, com os
Marginalizados e Excluídos, dentro da Congregação e
com os outros (Cf.DC).
Todas: “Comunhão e missão estão profundamente interligadas” (DC).
Animadora: Divino Espírito Santo, que pairáveis sobre o caos antes
da criação do universo, e que destes forma à Palavra
Criadora do Pai, envolvendo toda a criação em vossa luz
e em vosso amor; gerai em nós um coração acolhedor e
inclusivo, capaz de amar e de respeitar todas as
criaturas, povos e culturas.
Todas: Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra!
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ORAÇÃO CONCLUSIVA (para todos os dias)
Animadora: Divino Espírito Santo, envia-nos os teus dons de
sabedoria, entendimento, ciência, fortaleza, conselho,
piedade e temor de Deus. Imbuídas do teu amor,
sejamos sinal da ternura e misericórdia de Deus Uno e
Trino.
Todas: Ó Espírito Santo, elo de amor e comunhão
entre o Pai e o Filho na Trindade Santa,
derrama sobre nós tua luz e força transformadora.
Que possamos viver em profunda comunhão
com Deus, com a Criação,
com os Marginalizados e Excluídos,
com a nossa Congregação
e com todas as pessoas de boa vontade
que a partir de suas culturas, línguas e religiões,
contribuam para que a humanidade
se torne uma única família.
Animadora: Que o Senhor nos abençoe e nos conduza no caminho
da paz e da comunhão.
Todas: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto final à escolha.
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NOVENA DE PENTECOSTES
Primeiro dia
Chamadas a alargar o círculo da comunhão
ORAÇÃO INICIAL (pag. 4)
Animadora: Nossas Direções Congregacionais afirmam que “nossa
história começa no coração amoroso de Deus Uno e
Trino” (DC), da comunhão de amor entre o Pai, o Filho e
o Espírito Santo. Do dinamismo trinitário surge o
Universo em constante processo de expansão; nasce a
vida como expressão e comunicação do poder criador
de Deus que tudo penetra e envolve, convidando toda a
criação a participar de sua vida de comunhão.
Todas: Somos chamadas a participar da vida trinitária e alargar o
círculo da comunhão.
Animadora: “O amor é movimento para dentro, visando a uma
comunhão interior mais profunda, e para fora,
convidando outros a esta comunhão” (DC).
Todas: Ó Deus Uno e Trino, faze crescer em nós o amor para
podermos participar da tua vida trinitária e alargar o círculo
da comunhão.

PALAVRA DE DEUS
Animadora: São João nos convida a vivenciarmos a comunhão com
Jesus e o Pai, fonte de toda Vida. Viver e comunicar a
comunhão trinitária torna nossa alegria completa.
Canto para aclamar a Palavra de Deus (à escolha)
Leitora: Leitura da Primeira Carta de São João (1 Jo 1, 1-4).
Momento de silêncio para interiorização da Palavra.
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APROFUNDANDO A PALAVRA
Animadora: “Por sua palavra, Deus criou o mundo e, por seu Espírito,
vivificou o universo. Em seu amor insondável, chamou
todos os povos a viver em comunhão com Ele e a
participar de sua vida e de sua glória” (Prólogo Const.
SSpS).
Leitora 1: Como Missionárias Servas do Espírito Santo, somos
chamadas a vivermos em profunda comunhão com Deus e
entre nós para que, fortalecidas pelos laços do amor e da
misericórdia, possamos expandir nossa consciência e
alargar o círculo da nossa comunhão com toda a criação (Cf.
DC).
Todas: Que em teu amor, ó Deus, possamos respeitar e cuidar da
tua criação.
Leitora 2: “Nosso carisma nos chama a servir os mais necessitados da
Boa Nova do amor de Deus que inclui a todos” (DC). Nossa
comunhão com Deus se expressa em nosso amor e
compromisso com os Marginalizados e Excluídos de nossa
sociedade.
Todas: Que em teu amor, ó Deus, estejamos a serviço da vida e de
todos os que sofrem.
Leitora 3: “Somos chamadas a unir forças com todos os que são
inspirados pelo mesmo Espírito, tais como parceiros leigos
(as) em missão, mas também com pessoas de outras
organizações, culturas e religiões” (DC).
Todas: Que em teu amor, ó Deus, sejamos elo de união e amizade
entre as pessoas.
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PARTILHAR A VIDA



A partir da Palavra de Deus que escutamos e de nossas
Direções Congregacionais, o que significa estar em
comunhão?
Como partilhamos e comunicamos nossa vida em comunhão?

PRECES DA COMUNIDADE
Animadora: Nossa comunhão com a Santíssima Trindade se
manifesta na qualidade de nossa presença, onde quer
que estejamos. Peçamos a luz do Espírito Santo para
manifestar o amor misericordioso de Deus que envolve
toda a criação, povos, culturas e religiões.
Todas: Divino Espírito Santo, ilumina-nos com teus dons.
(Repetir a cada pedido).







Espírito Santo, dá-nos sabedoria, para alargarmos nossa
consciência e percebermos a interconexão profunda entre
todas as coisas, como integrantes da grande teia da vida.
Espírito Santo, dá-nos entendimento, para discernir o plano
de Deus, tornando-nos colaboradoras em sua ação criadora,
agindo com prontidão nas situações em que a vida se
encontra ameaçada.
Espírito Santo, guia-nos com teu conselho, para atuarmos a
partir da ética e dos princípios do Evangelho, colocando acima
de tudo os legítimos interesses da humanidade e da nossa
casa comum.
Espírito Santo, dá-nos fortaleza, para vencermos as tentações
do consumismo e da cultura do descarte. Que jamais
utilizemos os recursos da natureza de maneira irresponsável
e mesquinha.

8







Espírito Santo, dá-nos o dom da ciência, para crescermos na
compreensão do universo, usando as descobertas
tecnológicas a serviço dos pequenos e pobres, abrindo as
portas do conhecimento aos Excluídos e Marginalizados.
Espírito Santo, dá-nos o dom da piedade, para enxergarmos,
desde a mais simples criatura, a imensidão do amor de Deus,
louvando com gratidão ao Deus Uno e Trino que nos chama a
participar de sua vida.
Espírito Santo, dá-nos o dom do temor de Deus, para que,
com reverente respeito, descubramos a tua presença em todo
o universo, plenificando-o de vida e de ternura, elevando ao
Pai um canto de louvor.

A comunidade poderá continuar com preces espontâneas.
Canto à escolha (opcional)

ORAÇÃO CONCLUSIVA (pag. 5)
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NOVENA DE PENTECOSTES
Segundo dia
O Espírito Santo é o Protagonista da missão
ORAÇÃO INICIAL (pag. 4)
Animadora: O Espírito Santo é o Protagonista da nossa missão e
quem deu origem a Igreja. Enviado ao mundo pelo Pai,
o Espírito Santo dá prosseguimento à missão de Jesus
de implantar o Reino de Deus. Nós, suas Servas, somos
também chamadas a sermos suas “cúmplices” e
participarmos “de sua missão de atrair todos a uma
comunhão mais profunda com Deus e em Deus”(DC).
Todas: “Com a força do Espírito partilhamos Boas Novas entre os
povos” (14º Capítulo Geral).
Animadora: Somente com a força do Espírito Santo agindo em cada
uma de nós, podemos encarnar o Evangelho em nossa
própria vida e “ser as boas novas que proclamamos” (DC).
Todas: “Com a força do Espírito partilhamos Boas Novas entre os
povos”.

PALAVRA DE DEUS
Animadora: Os discípulos e discípulas de Jesus, reunidos no
cenáculo, experimentaram a força transformadora do
Espírito Santo que os impeliu a anunciar o Evangelho a
todos os povos.
Canto para aclamar a Palavra de Deus (à escolha)
Leitora: Leitura dos Atos dos Apóstolos (At 2, 1-12).
Momento de silêncio para interiorização da Palavra.
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APROFUNDANDO A PALAVRA
Animadora: “Nós, SSpS, somos parte de uma Igreja que avança como
comunidade de discípulos missionários que dão o
primeiro passo, que se envolvem e apoiam, que dão
frutos e se alegram”(DC). Junto com toda a Igreja, o
Espírito nos chama a uma renovação pastoral
permanente e a entrar num novo capítulo de
evangelização, marcado por entusiasmo e vitalidade(EG
/DC).
Leitora 1: Somos cúmplices do Espírito Santo, quando o nosso viver e
o nosso agir estão sintonizados com o projeto de Deus.
Então, a vontade de Deus se torna o nosso maior desejo e
as obras de Deus, a nossa maior alegria.
Todas: Espírito Santo, transforma meu querer e meu agir em
expressões do teu amor.
Leitora 2: Somos cúmplices do Espírito Santo quando, por causa do
Evangelho, nos tornamos solidárias com todas as pessoas
que vivem em situação de miséria, violência, exclusão e
marginalização.
Todas: Espírito Santo, transforma meu querer e meu agir em
expressões do teu amor.
Leitora 3: Somos cúmplices do Espírito Santo quando assumimos
nossa vocação missionária e colocamos tudo o que somos
a serviço da evangelização, buscando construir relações
novas a partir da misericórdia de Deus.
Todas: Espírito Santo, transforma meu querer e meu agir em
expressão do teu amor.
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PARTILHAR A VIDA


Na narração de Pentecostes como percebo o protagonismo
do Espírito Santo?



Como permito que o Espírito Santo seja protagonista em
minha vida pessoal, na minha comunidade e na missão que
realizo?

PRECES DA COMUNIDADE
Animadora: O Espírito Santo é o Protagonista de nossa vida e missão.
É Ele quem sustenta a Igreja e faz com que os nossos
esforços e buscas em favor da vida, da paz e da justiça
deem frutos. Peçamos o discernimento, a coragem e a
audácia para realizarmos o que de fato o Espírito quer
de nós.
Todas:Espírito Santo, alarga nossa consciência para, em tudo,
agirmos conforme a vontade do Pai.


Diante das situações de desigualdades do mundo atual, onde há
tantas pessoas descartadas, privadas dos direitos humanos
fundamentais, que o Espírito Santo nos ajude a viver o princípio
do bem comum, sendo solidárias, especialmente com os mais
excluídos.



Que o Espírito nos conduza a assumir com responsabilidade,
nosso destino comum, legando às gerações futuras a mesma
herança do meio ambiente que recebemos de Deus como dom a
ser cuidado(Cf. LS 159).
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Milhares de pessoas estão sofrendo as consequências dos
desequilíbrios climáticos, da pobreza e da migração forçada. Que
o Espírito Santo nos dê a coragem de viver conscientemente um
estilo de vida simples, em vista de um futuro melhor.



Que o Espírito Santo nos ajude a sermos sinais proféticos diante
do individualismo, do consumo excessivo e da cultura do
desperdício que assolam a sociedade atual, reduzindo os seres
humanos e a natureza a objetos manipulados pelos interesses do
mercado.

A comunidade poderá continuar com preces espontâneas.
Canto à escolha (opcional)

ORAÇÃO CONCLUSIVA (pag. 5)
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P NOVENA DE PENTECOSTES
Terceiro dia
O Espírito Santo e nossa geração fundante
ORAÇÃO INICIAL (pag. 4)
Animadora: “O mesmo Espírito encheu nossa geração fundante do
desejo ardente de alcançar os povos muito além de seu
próprio horizonte, e partilhar com eles o maior de todos
os dons: o amor de Deus que inclui a todos” (DC).
Todas: “Sua audácia continua a nos inspirar” (DC).
Animadora: O pleno compromisso com a missão e a convicção em
sua visão sustentou nossa geração fundante nas
dificuldades, levando-as a tomar decisões ousadas e a
assumir sacrifícios com alegria.
Todas: “Sua audácia continua a nos inspirar”.
Animadora: “Como SSpS hoje, continuamos a história iniciada pela
geração fundante. A história do amor de Deus, desde o
início dos tempos, deve ser narrada sempre de novo –
com novas palavras, em novas vidas”(DC).
Todas: “Sua audácia continua a nos inspirar”.

MEMÓRIA DA GERAÇÃO FUNDANTE
Animadora: Façamos memória da vida de Santo Arnaldo Janssen e
das Bem-aventuradas Madre Maria e Madre Josefa.
Lembremos também da Madre Theresia Messner.
Depois de um tempo de reflexão em silêncio, vamos
partilhar espontaneamente algum pensamento, oração,
ou característica da vida de nossa geração fundante,
procurando perceber a profunda relação que tinham
com o Espírito Santo.
Dar tempo para a partilha espontânea.
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APROFUNDANDO A MEMÓRIA
Animadora: Santo Arnaldo Janssen é exemplo claro de alguém que
se deixou configurar pela ação do Espírito Santo,
vivendo sempre na sua presença e buscando em tudo
realizar a vontade de Deus. Até mesmo sua
personalidade, antes considerada “áspera”, foi se
transformando, desde que se entregou inteiramente ao
Deus Amor.
Leitora 1: Foi na sua fase mais madura que Arnaldo encontrou no
Espírito Santo o coração da própria Trindade, e
aprofundou sua relação com o Espírito Santo,
consagrando-se a Ele. A partir de então, seu propósito de
fundar uma congregação feminina para colaborar no
trabalho missionário foi tomando forma.
Leitora 2: Graças ao testemunho das primeiras aspirantes e cofundadoras, Maria Helena Stollenwerk e Hendrina
Stenmanns, Arnaldo percebeu ser da vontade de Deus a
nova fundação. A escolha do nome, Missionárias Servas
do Espírito Santo, indica a finalidade que ele via para a
congregação:
Todas: “Glorificar o Pai e o Filho no Espírito Santo e, difundir a
Palavra de Deus na terra pela graça do Espírito Santo”.
Animadora: Nossas primeiras Madres foram profundamente
tocadas pelo nome que receberam e procuraram ser
verdadeiras Servas do Espírito Santo, buscando em tudo
corresponder ao chamado de Deus.
Leitora 3: Elas integraram de tal forma a vida no Espírito que, Madre
Maria foi capaz de renunciar a seu sonho de ir à China, para
consolidar a unidade entre os ramos contemplativo e
missionário da novel Congregação.
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Leitora 4: Madre Josefa, que sofria de asma, pela própria dificuldade
que tinha em respirar, tornou-se mais consciente de sua
respiração a ponto de afirmar que, cada respirar de uma
Serva do Espírito Santo deveria ser “Vinde, Espírito Santo”!
Todas: “Vinde, Espírito Santo”!

PARTILHAR A VIDA


De que maneira a vida de nossa geração fundante nos inspira
a viver em profunda comunhão no Espírito Santo?



O que significa, para mim, ser Serva do Espírito Santo, hoje?

PRECES DA COMUNIDADE
Animadora: Unidas à nossa geração fundante, façamos nossas
preces, pedindo as luzes do Espírito Santo para
continuarmos com audácia o caminho que as nossas
primeiras Irmãs iniciaram a serviço do anúncio da
Palavra de Deus e do cuidado da vida.
Todas: ‘Que o respirar de uma Serva do Espírito Santo seja: “Vinde,
Santo Espírito”’!






Que a exemplo de Santo Arnaldo e de nossas primeiras
Madres, possamos crescer numa atitude constante de
discernimento, buscando sempre a vontade de Deus em cada
situação que enfrentamos no mundo de hoje.
Que a atenção amorosa à ação do Espírito Santo em nossas
vidas nos conduza a uma atitude de entrega confiante ao
serviço missionário, oferecendo aos pequenos e aos
empobrecidos o nosso amor preferencial, como fez Jesus.
Que o Espírito Santo nos ajude a sermos expressão da
ternura e da misericórdia de Deus que faz “nascer o sol aos
justos e injustos” (Mt 5,45), cuidando de cada ser de acordo com
suas necessidades e não, de seus merecimentos.
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Peçamos a Madre Maria que, em seu grande amor à
Eucaristia, interceda por nós, para que possamos crescer em
comunhão com Cristo e com o Seu Corpo que sofre em
nossos irmãos e irmãs migrantes e refugiados.
Peçamos a Madre Josefa que, em sua dedicação aos pobres
e enfermos, interceda por nós, para que possamos estar cada
vez mais a serviço das pessoas que sofrem em consequência
da injustiça e da violência.
Peçamos a intercessão de Madre Theresia Messner para que,
seguindo seu exemplo, possamos ir além de nossas
limitações e assumir nossa missão com amor e firmeza. Que
saibamos superar os desafios de nosso tempo e abrir
caminhos novos, para que nossa Congregação seja profética
em sua presença missionária no mundo de hoje.

A comunidade poderá continuar com preces espontâneas.
Canto à escolha (opcional)

ORAÇÃO CONCLUSIVA (pag. 5)
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NOVENA DE PENTECOSTES
Quarto dia
O Espírito Santo, elo de Comunhão
ORAÇÃO INICIAL (pag. 4)
Animadora: Nossas Direções Congregacionais apresentam a
Comunhão com Deus como essencial, para
vivenciarmos a comunhão conosco mesmas, dentro da
Congregação, com os Marginalizados e Excluídos, com a
Criação e com os outros.
Todas: O Espírito Santo é o elo de amor e comunhão da Trindade.
Animadora: “Nutrimos nosso relacionamento pessoal com Deus Uno
e Trino como fonte e centro de nossa vida e missão.
Valorizamos nosso nome, Irmãs Missionárias, Servas do
Espírito Santo, que dá expressão e impulso à nossa
espiritualidade e carisma missionários” (DC).
Todas: O Espírito Santo é o elo de amor e comunhão da Trindade.

PALAVRA DE DEUS
Animadora: Jesus, no Evangelho, nos convida a permanecermos
unidas a Ele como a videira e os ramos. Na comunhão
com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a missão que
realizamos ganha fecundidade, pois sem Ele nada
podemos fazer.
Canto para aclamar a Palavra de Deus (a escolha)
Leitora: Leitura do Evangelho de São João (Jo 15, 1-8).
Momento de silêncio para interiorização da Palavra.
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APROFUNDANDO A PALAVRA
Animadora: Jesus nos convida a permanecer unidas a Ele como Ele
mesmo está unido ao Pai. A comunhão de Jesus com o
Pai se dá mediante o Espírito Santo. Nossa Geração
Fundante tinha verdadeiro fascínio pelo mistério da
inabitação divina e procurava viver em profunda
comunhão com Deus, como podemos observar na vida
de Santo Arnaldo e das Bem-aventuradas Madre Maria
Stollenwerk e Madre Josefa Stenmmans.
Leitora 1: Em nossa espiritualidade trinitária e missionária há um
profundo dinamismo entre ação e contemplação, uma
vez que a comunhão precisa ser conscientemente
alimentada. A Oração do Quarto de Hora expressa o
desejo de Santo Arnaldo de estar em contínua oração,
mesmo em meio às atividades cotidianas. Da mesma
forma, a busca constante da vontade de Deus nos
introduz na escola do discernimento, dando-nos
sensibilidade para perceber a ação silenciosa do Espírito
Santo.
Todas: Viva Deus Uno e Trino em nossos corações e nos corações de
todas as pessoas.
Leitora 2: Esse lema, herdado de Santo Arnaldo, encerra a essência
de nossa Espiritualidade e Carisma. Queremos que Deus
Trindade, comunhão entre as Pessoas Divinas, venha
habitar em nossos corações. E se Deus vive em mim,
minha vida se transforma, não estou mais sozinha e não
posso ignorar sua presença amorosa.
Todas: Viva Deus Uno e Trino em nossos corações e nos corações de
todas as pessoas.
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Leitora 3: A comunhão com Deus não se fecha em uma relação
intimista – eu e Deus. Ao contrário, ela é inclusiva e leva
a reconhecer que, assim como Deus me ama e habita o
meu coração, Ele ama a todo ser humano e, em Jesus
Cristo, quer habitar no coração de cada ser que vem a
este mundo. Portanto, viver em comunhão com Deus
implica entrar no seu círculo de comunhão e de relação
que se alarga, incluindo todo o universo e todas as
pessoas. O amor trinitário não é diluído e impessoal, mas
um amor que se encarna e se compadece com o
sofrimento dos pequenos e necessitados.
Todas: Viva Deus Uno e Trino em nossos corações e nos corações de
todas as pessoas.
Leitora 4: Em Jesus, pela força do Espírito Santo, o Verbo se encarnou
no seio de Maria, realizando a verdadeira aliança entre
Deus e a humanidade. No Coração de Jesus desaparece
toda distância entre o humano e o divino. Ao consagrar
nossa vida como Missionárias Servas do Espírito Santo,
aceitamos conscientemente entregar nossa vida a serviço
da comunhão.
Todas: Viva Deus Uno e Trino em nossos corações e nos corações de
todas as pessoas.

PARTILHAR A VIDA E A PALAVRA


Assim como os ramos, unidos à videira, dão frutos, assim é
nossa vida em comunhão com Deus. De que maneira alimento
a comunhão com Deus em minha vida cotidiana?



De que maneira podemos vivenciar mais concretamente o
lema de nossa Congregação – “Viva Deus Uno e Trino em
nossos corações e nos corações de todas as pessoas”?
20

PRECES DA COMUNIDADE
Animadora: Diante do grande amor de Deus que habita em nós,
percebemos quanto ainda precisamos caminhar para
nos tornarmos verdadeiras missionárias Servas do
Espírito Santo. Confiantes no chamado que recebemos
de Deus Uno e Trino e na misericórdia infinita de Deus,
façamos um momento de oração silenciosa e peçamos
perdão por tudo aquilo que, em nossa vida, não nos
ajuda a construir a comunhão que almejamos.
Após um tempo de silêncio, as Irmãs poderão expressar
espontaneamente seus pedidos de perdão, respondendo a cada
prece:
Todas: Deus Uno e Trino, perdoa as nossas faltas e ajuda-nos a
crescer no amor.
Canto a escolha (opcional)

ORAÇÃO CONCLUSIVA (pag. 5)
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NOVENA DE PENTECOSTES
Quinto dia
Comunhão com os Marginalizados e Excluídos
ORAÇÃO INICIAL (pag. 4)
Animadora: Nossas Direções Congregacionais nos interpelam
afirmando que “as necessidades de nosso planeta são
esmagadoras e mutantes. Nosso Carisma nos convoca a
servir os mais necessitados da Boa Nova do amor de
Deus que inclui a todos” (DC).
Todas: “Suas histórias se tornam nossa história, e nossa história não
pode ser contada sem eles” (DC).
Animadora: “Nós nos engajamos num discernimento comunitário
permanente de nossas prioridades, com os olhos do
Bom Samaritano que sabia quando parar para ajudar e
quando entregar o ferido aos cuidados de outros” (DC).
Todas: “A pobreza, a exclusão e a privação assumem expressões
múltiplas em nosso contexto global diversificado” (DC).

PALAVRA DE DEUS
Animadora: “Jesus respondeu à pergunta “Quem é meu próximo?”
com uma história, não com uma definição”(DC). Hoje essa
mesma pergunta continua a nos interpelar. A história do
bom samaritano nos deve ajudar a identificar em cada
ser humano que encontramos maltratado na beira do
caminho, o nosso irmão, a nossa irmã.
Canto para aclamar a Palavra de Deus (à escolha)
Leitora: Leitura do Evangelho de São Lucas (Lc 10, 25-37)
Momento de silêncio para interiorização da Palavra.
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APROFUNDANDO A PALAVRA
Animadora: Jesus é o verdadeiro bom samaritano que se aproxima
da pessoa caída na beira da estrada, sente compaixão, e
compromete-se com ela. Cuida de suas feridas,
providencia abrigo e sustento ao desconhecido até que
tenha condições de seguir sua própria vida.
Todas: Espírito Santo, dá-nos discernimento para sabermos como
melhor servir.
Leitora 1: O sacerdote e o levita não socorreram o homem caído à
beira da estrada, porque estavam presos ao
cumprimento cego da lei e às estruturas do culto. Não
conheciam a misericórdia de Deus, pois não tiveram
coragem de romper com a lei do puro e do impuro a fim
de salvar a vida de um ser humano necessitado.
Todas: Espírito Santo, dá-nos discernimento para sabermos como
melhor servir.
Leitora 2: Também nós, muitas vezes nos prendemos a estruturas
que nós mesmas construímos. Não temos a coragem de
quebrar nossos esquemas mentais e socorrer os
marginalizados e excluídos que estão próximos de nós.
Todas: Espírito Santo, dá-nos discernimento para sabermos como
melhor servir.
Leitora 3: Muitas vezes, caímos na tentação da onipotência,
colocando-nos no lugar de Deus, ao achar que temos que
resolver todos os problemas sozinhas. Mas, como as
dificuldades das pessoas que nos cercam são tantas e tão
graves, desanimamos diante do sentimento de
impotência e, por não podermos fazer tudo o que
necessitam, acabamos não fazendo aquilo que estaria ao
nosso alcance.
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Todas: Espírito Santo, dá-nos discernimento para sabermos como
melhor servir.
Leitora 4: O bom samaritano age com bom senso. Cuida do
necessitado, e faz o que está ao seu alcance, e sabe
discernir o momento de passar sua responsabilidade a
outras pessoas. Não cria vínculos de dependência e nem
age de maneira paternalista.
Todas: Espírito Santo, dá-nos discernimento para sabermos melhor
servir.

PARTILHAR A VIDA E A PALAVRA


Quais as estruturas e esquemas mentais que me impedem,
muitas vezes, de agir como o bom samaritano?



O que é preciso mudar em minha vida pessoal e comunitária,
para poder agir como o bom samaritano?

GESTO CONCRETO
Como comunidade, diante das situações que nos interpelam, qual o
gesto concreto que queremos fazer como compromisso desta novena
de Pentecostes? (ver introdução, pag. 2)

PRECES DA COMUNIDADE
Animadora: Peçamos ao Espírito Santo para abrir nossos corações e
mentes, a fim de que possamos agir como Jesus faria se
estivesse em nosso lugar, encarnando em cada uma de
nós e em nossas comunidades o amor, a solidariedade e
a compaixão do bom samaritano.
Todas: Divino Espírito Santo, torna-nos semelhantes a Jesus em seu
amor preferencial pelos marginalizados e excluídos.


Espírito Santo, engaja-nos “num discernimento comunitário
permanente de nossas prioridades, partilhando nossas histórias e
24

experiências, para vermos mais claramente a quem o Senhor nos
chama a servir” (DC).


Espírito Santo, ajuda-nos como indivíduos e comunidades, a
entrarmos no processo de conversão a uma maior comunhão e
amizade com aqueles a quem servimos (Cf. DC).



Espírito Santo, ilumina-nos para que possamos identificar as
raízes da pobreza e injustiça e trabalhar por mudanças
sistêmicas(Cf. DC).



Espírito Santo, guia-nos na avaliação de nossas atuais instituições
e apostolados e dá-nos força e coragem para os adaptarmos, a
fim de melhor responderem às necessidades dos marginalizados
e excluídos(Cf. DC).



Espírito Santo, revela-nos nossa própria pobreza e
vulnerabilidade e dá-nos a graça de aceitarmos a ajuda dos
outros(Cf. DC).
A comunidade poderá continuar com preces espontâneas.
Canto à escolha (opcional)ORAÇÃO CONCLUSIVA (pag. 5)

Fotografia Sr. Caritas Müller, a Dominican sister from Cazis in Switzerland
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NOVENA DE PENTECOSTES
Sexto dia
A Comunhão com a Criação
ORAÇÃO INICIAL (pag. 4)
Animadora: Nossas Direções Congregacionais afirmam que,
“crescemos na consciência de que toda a criação e a
vida estão interconectadas e refletem o amor de Deus
Uno e Trino”(DC). Também o Papa Francisco, em sua
encíclica ‘Laudato Si’, nos diz: “Nunca é demais insistir
que tudo está interligado” (LS 138).
Todas: Todos os elementos do planeta, desde as partículas
subatômicas, até os animais e ecossistemas, tudo está
intimamente relacionado entre si. Nenhum ser vive isolado.
Animadora: “O Espírito nos ensina a ver que nossa missão de
partilhar “vida em plenitude” engloba não apenas todas
as pessoas, mas toda a criação”(DC).
Todas: “Percebemos que a Mãe Terra foi violada e privada de sua
dignidade. Se ela sofre, toda a vida sofre”(DC).

PALAVRA DE DEUS
Animadora: Deus criou o mundo e tudo o que nele existe como
expressão do seu amor e, como nos narra o livro do
Gênesis, “Deus viu que tudo era bom”(Gn 1, 25).
Canto para aclamar a Palavra de Deus (à escolha)
Leitora: Leitura do livro do Gênesis (Gn1, 1-3.9-12.20-22.24-26)
Momento de silêncio para interiorização da Palavra.
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APROFUNDANDO A PALAVRA
Animadora: Durante muito tempo, nós cristãos, ao interpretarmos
erroneamente as palavras “dominar” e “submeter a
terra”, nos achamos no direito de destruir e explorar a
natureza como se fôssemos seus donos absolutos.
Ouçamos o que o Papa Francisco nos diz na encíclica
‘Laudato Si’.
Leitora 1: “...Hoje devemos decididamente rejeitar que, do fato de
sermos criados à imagem de Deus e do mandato de
dominar a terra, se deduz um domínio absoluto sobre
todas as criaturas. É importante ler os textos bíblicos no
seu contexto, com uma justa hermenêutica, e lembrar que
nos convidam a “cultivar e guardar” o jardim do mundo (cf.
Gn 2,15). Enquanto ‘cultivar’ quer dizer lavrar ou trabalhar
um terreno, ‘guardar’ significa proteger, cuidar, preservar,
velar.”(LS 67)
Todas: “Isto implica uma relação de reciprocidade responsável
entre o ser humano e a natureza”(LS 67).
Leitora 2: “Cada comunidade pode tirar da bondade da terra aquilo
de que necessita para a sua sobrevivência, mas também
tem o dever de protegê-la e garantir a continuidade da sua
fertilidade para as gerações futuras”(LS 67).
Todas: “O amor de Deus é a razão fundamental de toda a criação.
Cada criatura é objeto da ternura do Pai que lhe atribui um
lugar no mundo”(LS 77).
Leitora 3: “O meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda
a humanidade e responsabilidade de todos. Quem é
proprietário de uma parte, é apenas para administrá-la em
benefício de todos. Se não o fizermos, carregamos na
consciência o peso de negar a existência aos outros”(LS 95).
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Todas: “A terra é uma herança comum, cujos frutos devem
beneficiar a todos. Toda abordagem ecológica deve integrar
uma perspectiva social que tenha em consideração os
direitos fundamentais dos mais desfavorecidos” (Cf. LS 93).

PARTILHAR A VIDA


Como podemos reler a narração da criação com um novo
olhar, assumindo a responsabilidade de cuidar e preservar a
natureza?



O que significa em nossa vida diária afirmar que a terra é a
nossa Casa Comum? Que mudanças de atitude isso implica?

PRECES DA COMUNIDADE
Animadora: Deus nos chama para continuar sua obra criadora,
administrando com amor e ternura os bens que são de
todos. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a
crescer em nossa consciência e responsabilidade no
cuidado de nossa Casa Comum.
Todas: Espírito Criador, ajuda-nos a cuidar e proteger tudo o que
Deus criou.


Espírito Santo, guia-nos no urgente desafio de proteger a
nossa Casa Comum, buscando meios de unir a família humana
para um desenvolvimento sustentável e integral, que traga
mudanças na realidade atual. (Cf. LS 13)



Espírito Santo, ajuda-nos a discernir e a avaliar nosso estilo de
vida e apostolados na ótica da integridade da criação(Cf. DC),
num verdadeiro processo de conversão ecológica.



Espírito Santo, que nossas decisões e planos manifestem
nosso compromisso de justiça para com a criação(Cf. DC).
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Espírito Santo, engaja-nos em apostolados que protejam e
promovam a vida e o bem estar de toda a criação.



Espírito Santo, que possamos confiar que “o Criador não nos
abandona, nunca abandona no seu projeto de amor, nem se
arrepende de nos ter criado. A humanidade ainda possui a
capacidade de colaborar na construção da nossa Casa
Comum” (LS 13).

A comunidade poderá continuar com preces espontâneas.
Canto à escolha (opcional)

ORAÇÃO CONCLUSIVA (pag. 5)
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NOVENA DE PENTECOSTES
Sétimo dia
A Comunhão dentro da Congregação
ORAÇÃO INICIAL (pag. 4)
Animadora: A vida em comunhão entre nós, dentro da Congregação,
é fruto do diálogo e da aceitação das nossas diferenças.
“Nossa interculturalidade de SSpS é uma expressão dos
muitos rostos do Espírito. Experienciamos tanto a
riqueza como as lutas da vida comunitária intercultural
e intergeracional”(DC).
Todas: “Somos comunidades interculturais e interconectadas a
serviço da missão de Deus”(Cf. 13o Capítulo Geral).
Animadora: “Em nossa internacionalidade vivemos as tensões da
humanidade que expande sua consciência para
horizontes globais e, ao mesmo tempo, vivemos as lutas
dos povos para manter sua identidade cultural e
soberania nacional” (Cf. DC 14o Cap. Geral).
Todas: “Somos comunidades interculturais e interconectadas a
serviço da missão de Deus”(Cf. 13o Capítulo Geral).

Animadora: “Tomamos consciência e honestamente assumimos
os aspectos de luz e sombra de nossa vivência
intercultural e intergeracional. Abrimo-nos à
transformação permanente ao nos familiarizarmos
com a diversidade e o desconhecido”(DC).
Todas: “Somos comunidades interculturais e interconectadas a
serviço da missão de Deus”(Cf. 13o Capítulo Geral).
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PALAVRA DE DEUS
Animadora: Como discípulas missionárias de Jesus, o Espírito nos
impele a valorizar a diversidade dos dons que
recebemos por intermédio de nossa interculturalidade
e a construir comunhão entre nós como membros de
um mesmo corpo. Ouçamos o que o apóstolo Paulo tem
a nos dizer sobre isso.
Canto para aclamar a Palavra de Deus (à escolha)
Leitora: Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios (1Cor
12, 4-14).
Momento de silêncio para interiorização da Palavra.

APROFUNDANDO A PALAVRA
Animadora: Somos mais de 3 mil Irmãs, de 50 nacionalidades
diferentes e presentes nos cinco continentes, em 49
países. Cada uma de nós traz características pessoais,
familiares e culturais que nos tornam singulares. A
unidade na diversidade precisa ser cultivada e é fruto da
comunhão com Deus Uno e Trino que gera comunhão
entre nós, transformando-nos em membros de um
único corpo.
Todas: A interculturalidade é uma benção e um desafio. Implica
numa abertura intencional e cuidado atento alimentados
diariamente.
Leitora 1: Cada Irmã traz dons culturais à comunidade e à missão.
Tanto quem chega como a comunidade que a recebe
experimenta feridas e lutas no processo de integração
cultural. Como compreender a outra Irmã, quando sua
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linguagem é limitada? Como se dá a aceitação mútua?
Quando não se percebe o problema e este não é tratado
de maneira adequada, surgem insatisfações na missão e
algumas Irmãs pedem para retornar ao país de origem (Cf.
Informe Congregacional 2008 -2014).
Todas: Nossa interculturalidade é uma bênção e um desafio. Exige
abertura intencional e cuidado atento, alimentados
diariamente.
Leitora 2: “Em um mundo dividido pela luta por liberdade e
sobrevivência, onde há tantos povos deslocados,
refugiados e migrantes, onde as nações resistem e não
querem acolher aos recém chegados a seus países, nosso
testemunho como comunidades internacionais e
multiculturais além de ser um desafio, é um sinal profético
em meio a estas realidades interculturais globais” (Informe
Congregacional 2008 -2014).
Todas: Nossa interculturalidade é uma benção e um desafio. Exige
abertura intencional e cuidado atento, alimentados
diariamente.
Leitora 3: “Estar inculturadas significa ir além de nossa própria
cultura, nos adaptarmos à cultura local e viver de acordo
com a cultura do Evangelho. E, revestirmo-nos de Cristo,
vivendo e atuando como Jesus faria em nosso contexto
específico” (Informe Congregacional 2008 -2014).
Todas: Nossa interculturalidade é uma bênção e um desafio. Exige
abertura intencional e cuidado atento, alimentados
diariamente.
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PARTILHAR A VIDA


Como experimento a diversidade de dons em nossa
comunidade? Quais destes dons consigo identificar?



Podemos afirmar que, mesmo sendo muitas e de diferentes
raças e nações, formamos um só corpo? Que sinais
comprovam essa afirmação?

PRECES DA COMUNIDADE
Animadora: A partir dos últimos Capítulos Gerais, temos assumido
mais conscientemente o desafio de passar do
simplesmente viver juntas a um estar profunda e
espiritualmente vinculadas. Nossas comunidades estão
criando espaços para o diálogo intercultural e para
partilhar a riqueza que nossa diversidade cultural
aporta. Isso exige um contínuo dinamismo e disposição
para nos deixarmos transformar, o que é fruto da ação
do Espírito Santo em nós.
Todas: Ó Espírito Santo, que a força de vossa comunhão realize em
nós as mudanças de que necessitamos.




Rezemos para que nossa formação hoje, tanto inicial quanto
permanente, possa se abrir às mudanças paradigmáticas na
expressão de nossa Vida Consagrada, vida comunitária e em
nossos estilos de liderança.
Que nossas estruturas Congregacionais e os estilos de
liderança que cultivamos, possam facilitar a participação e a
comunhão de todas as nossas Irmãs, nos diferentes níveis de
nossa organização comunitária, provincial ou regional e
congregacional.
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Que possamos crescer na prática do discernimento
comunitário e da liderança participativa, integrando tais
atitudes em nossa maneira de agir cotidiana.
Senhor, ajuda-nos a ter sempre bem vivo no coração o
compromisso com os pobres, especialmente na maneira
como usamos nossos recursos humanos e financeiros, no
processo de tomada de decisões e nas prioridades que
escolhemos em nossos apostolados.
Que sejamos mais coerentes com nossas opções, avaliando e
reformando nossas estruturas congregacionais, para melhor
servirem a missão.
Que ao examinarmos regularmente nosso estilo de vida à luz
do nosso compromisso total com a missão e o cuidado dos
marginalizados, tenhamos a coragem de fazer as mudanças
necessárias.

A comunidade poderá continuar com preces espontâneas.
Canto à escolha (opcional)

ORAÇÃO CONCLUSIVA (pag. 5)
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NOVENA DE PENTECOSTES
Oitavo dia
Em Comunhão com os outros
ORAÇÃO INICIAL (pag. 4)
Animadora: “O movimento de globalização e planetização muda
nosso padrão de colaboração e comunicação. Somos
chamadas a unir forças com todos os inspirados pelo
mesmo Espírito, tais como parceiros leigos em missão,
mas também com os de outras organizações, culturas e
religiões.
Todas: O Espírito Santo nos convoca a construir pontes de amizade
com pessoas de outros povos, culturas e religiões.
Animadora: Na encíclica ‘Laudato Si’, o Papa Francisco fala da
interdependência e da compreensão do nosso “planeta
como pátria e a humanidade como povo que habita uma
casa comum”. Ele aponta para a necessidade de se
buscarem soluções a partir “de uma perspectiva global
e não apenas para defesa dos interesses de alguns
países. A interdependência obriga-nos a pensar num
mundo único, num projeto comum”(LS 164).
Todas: O Espírito Santo nos convoca a construir pontes de amizade
com pessoas de outros povos, culturas e religiões.

PALAVRA DE DEUS
Animadora: O Apocalipse nos fala de “um novo céu e uma nova
terra” e que Deus renova todas as coisas (Ap 21, 1-5). Este mundo novo
que sonhamos só será possível pelo diálogo e respeito às diferenças.
Canto para aclamar a Palavra de Deus (à escolha)
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Leitora: Leitura do livro do Apocalipse (Ap 21, 1-5)
Momento de silêncio para interiorização da Palavra.

APROFUNDANDO A PALAVRA
Animadora: O mundo atual atingiu tal grau de complexidade que já
não é possível resolver os problemas apenas com políticas locais ou
nacionais, mas sim com ações conjuntas, envolvendo todos os povos.
Infelizmente estamos longe de alcançar uma visão planetária em que
se deixe de lado os interesses políticos e econômicos para se pensar
na humanidade como um todo.
Todas: Espírito Santo, esperamos por um novo céu e uma nova
terra.
Leitora 1: Como Missionárias Servas do Espírito Santo somos
chamadas a alargar nossa consciência e fazer da humanidade a nossa
própria família. Ao escutar e partilhar as histórias das pessoas de
diferentes crenças e culturas, “descobrimos o Deus de muitos nomes
e rostos”.
Todas: Espírito Santo, esperamos por um novo céu e uma nova
terra.
Leitora 2: A utopia de um novo céu e uma nova terra começa a se
tornar realidade a partir de pequenos gestos e ações concretas que
superem a divisão, o preconceito, o fundamentalismo e as diferenças,
em favor de um trabalho conjunto para o bem da humanidade. Isso
significa acolher o irmão e a irmã que estão próximos de nós,
independente de quem quer que seja ou de onde venha.
Todas: Espírito Santo, esperamos por um novo céu e uma nova
terra.
Leitora 3: Um novo céu e uma nova terra acontecerá, quando
superarmos a cultura da competição e do consumismo e abraçarmos
verdadeiramente os valores da solidariedade e da colaboração, ao
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sairmos de nossas relações internas e estreitas e somarmos forças
com outras pessoas e organizações, para construirmos o bem
comum.
Todas: Espírito Santo, esperamos por um novo céu e uma nova
terra.

PARTILHAR A VIDA


De que maneira o diálogo ajuda na realização da profecia de
um novo céu e uma nova terra?



A Palavra de Deus nos convida à criatividade. De que maneira
podemos nos articular com as organizações internacionais,
especialmente VIVAT, em defesa do meio ambiente?



Que influências podemos exercer em nível local, para abrir o
diálogo e provocar o debate, em busca de soluções para os
problemas de nosso bairro ou cidade?

PRECES DA COMUNIDADE
Animadora: Muitas vezes nos sentimos tão impotentes diante da
amplitude dos problemas globais que não usamos nossa criatividade
para resolvermos os problemas locais. Num mundo onde tudo está
interligado, as pequenas ações podem transformar e renovar a
realidade que está ao nosso alcance e ainda darem esperança para
passos maiores. Imploremos ao Espírito Santo a graça da criatividade
que não nos deixa acomodar.
Todas: Espírito de Sabedoria, ensina-nos a trabalhar em rede com
outras organizações e alargar nosso círculo de colaboração e
amizade. (responder após cada pedido).


Fortalecei as comunidades locais para que estejam atentas para
garantir seus direitos e a integridade da criação.



Que possamos incentivar o exercício da cidadania, a participação
política e o acompanhamento das ações governamentais na
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defesa da vida, do direito dos pobres e no cuidado com o meio
ambiente.


Que estejamos abertas para dialogar e trabalhar com as pessoas
de outras Igrejas e religiões, para buscarmos juntos o bem comum
e a preservação da natureza.



Que possamos crescer no respeito e valorização da vocação
distinta dos nossos parceiros leigos e nos engajarmos em
discernimento mútuo e tomada de decisões em conjunto, em
vista da missão.



Iluminai as pessoas de boa vontade que estão no mundo da
política e da economia, para que levem no coração os reais
interesses do povo e não se deixem vencer pela tentação do lucro
e de resultados imediatos.



Que saibamos utilizar criativa e responsavelmente os meios de
comunicação sociais e a tecnologia moderna, para partilharmos a
Boa Nova do amor de Deus.

A comunidade poderá continuar com preces espontâneas.
Canto à escolha (opcional)

ORAÇÃO CONCLUSIVA (pag. 5)
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NOVENA DE PENTECOSTES
Nono dia
O Espírito Santo nos impele à profecia
ORAÇÃO INICIAL (pag. 4)
Animadora: Concluindo hoje o nosso último dia de novena,
queremos realizar um gesto simbólico e profético que expresse o
nosso compromisso de viver a comunhão, de acordo com a proposta
de nossas Direções Congregacionais.
Todas: “Devemos ser as Boas Novas que proclamamos”.
Animadora: “O Espírito nos impele à conversão e a uma comunhão
mais profunda com Deus, com os outros e com toda a criação. Nesta
luz, a justiça, paz e integridade da criação não são meramente algo
que fazemos, mas estão no próprio coração de nossa vocação
religioso-missionária rumo à comunhão”.
Todas: “Acreditamos que comunhão e missão estão profundamente
interligadas”(DC).
Animadora: “Por isso avançamos na audácia do primeiro passo, ao
encontro dos outros, a buscarmos os que se afastaram, de estarmos
nas encruzilhadas e acolhermos os excluídos”(cf. EG 24).
Todas: Queremos testemunhar o amor de Deus no hoje da história
“com novas palavras, em novas vidas”(DC), como fez Jesus.
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PALAVRA DE DEUS
Animadora: Com os olhos fixos em Jesus, acolhamos Suas palavras e
deixemos que ressoem em nossos corações e as transformemos em
ações concretas.
Canto para aclamar a Palavra de Deus (à escolha)
Leitora: Leitura do Evangelho de São Lucas (Lc 4, 14-21).
Momento de silêncio para interiorização da Palavra.

APROFUNDANDO A PALAVRA
Animadora: “Na plenitude dos tempos o Autor da vida entrou na
história. Fortalecido pelo Espírito, Jesus proclamou o Reino de Deus
e mobilizou todos à amizade com Deus Uno e Trino.
Leitora 1: Por Suas palavras e obras, Jesus convidou de volta à
comunhão todos os que, de uma ou outra forma se afastaram ou
foram relegados à margem. Estendeu a mão a todos, mas
especialmente aos pecadores, pobres, doentes, mulheres e pessoas
de outros credos. Viveu a Boa Nova que proclamou nas Suas histórias
e parábolas:
Todas: Ninguém é excluído do Reino de Deus!
Leitora 2: A força transformadora do Espírito desafiou Jesus a
expandir sua consciência ao querer limitar seu ministério aos de sua
raça. O Espírito também desafiou a jovem igreja a partilhar as boas
novas além das fronteiras de sua religião e cultura.
Todas: Ninguém é excluído do Reino de Deus!
Leitora 3: Jesus terminou seu anúncio cheio do Espírito, na sinagoga,
proclamando: Esta passagem que ouvistes se cumpriu. Enquanto
falava, os olhos de todos estavam fixos nele (cf. Lc 4,20-21). Assim
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nós, mulheres discípulas missionárias SSpS, fixemos nossos corações
e olhares em Jesus ao tornamos nossa a Sua missão.
Todas: Que nada nos inspire mais do que sua vida, que nos impele
a prosseguir! (cf. EG 3).

GESTO DE COMPROMISSO
A partir do texto do Evangelho que ouvimos e de toda a preparação
que estamos fazendo para celebrar a vinda do Espírito Santo na festa
de Pentecostes, hoje vamos definir qual será nosso gesto de
compromisso. Queremos um gesto bem concreto, que seja sinal
profético e nos encoraje a darmos passos decididos na vivência das
Direções Congregacionais.
Por isso, vamos partilhar entre nós e escolher um gesto que expresse
nossa comunhão e solidariedade (ver orientações na pag. 2).

PRECES DA COMUNIDADE
Animadora: Agradeçamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pelo
caminho que realizou entre nós ao longo dessa novena. Que ao
concluí-la, nos sintamos fortalecidas e enviadas pelo Espírito Santo,
para tornarmos a missão de Jesus a nossa missão e sermos a Boa
Nova que anunciamos.
Todas: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me
enviou para anunciar a Boa Nova aos pobres” (Lc 4,18).


Que o gesto concreto que decidimos juntas realizar, nos ajude a
crescermos na solidariedade e alargar o círculo dos nossos
relacionamentos. Que ninguém seja excluído do nosso amor.



Que nossa comunidade seja sinal de vida e esperança para as
pessoas que se relacionam conosco em nossa missão.
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Que possamos anunciar o Ano da Graça do Senhor, vivendo neste
Ano Santo da Misericórdia o amor preferencial aos pequenos e
pobres, como fez Jesus.



Que tenhamos a coragem de assumir JUPIC como nosso estilo de
vida, escolhendo uma maneira simples e sustentável de viver,
zelando pelo bem das pessoas e pela preservação do nosso
planeta.

A comunidade poderá continuar com preces espontâneas.
Canto à escolha (opcional)

ORAÇÃO CONCLUSIVA (pag. 5)
Após a oração conclusiva, encerrar a novena com o abraço da paz.
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Veni Sancte Spiritus
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