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QUARTA CATEQUESE

O ESPÍRITO SANTO E A IGREJA
1. Cântico inicial.
2. Oração do Pai Nosso.
3. Leitura bíblica: Actos 2,1-12.
4. Leitura do Ensino da Igreja:
1. Uma vez realizada a obra da redenção, o Pai enviou o Espírito Santo no dia de
Pentecostes para santificar os crentes e lhes dar acesso a Ele por meio de Cristo num
mesmo Espírito. O Espírito Santo habita na Igreja e no coração dos fiéis como num
templo, e neles age e dá testemunho da sua adopção como filhos do Pai.
2. Conduz a Igreja à verdade plena, governa-a com diversos dons e embeleza-a com
os seus frutos; com a força do Evangelho, rejuvenesce-a e condu-la à unidade
consumada com Cristo, seu Esposo. E assim toda a Igreja aparece como um Povo
reunido em virtude da unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A condição deste
Povo é a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus; tem por lei o novo mandamento
de amar como Cristo nos amou e como fim dilatar o reino de Deus, que está destinado
a todos os homens e, ainda que, muitas vezes, pareça um pequeno rebanho, é um
gérmen seguro de unidade, de esperança e de salvação para todo o género humano.
3. O Espírito Santo prepara os homens; previne-os com a sua graça para os atrair
para Cristo; manifesta-lhes o Senhor Ressuscitado; abre a sua mente para que
entendam a sua morte e a sua ressurreição; recorda-lhes a Palavra; dá aos leitores e
aos ouvintes, segundo as disposições interiores, a inteligência espiritual da mesma; e
torna-lhes presente o mistério de Cristo, sobretudo na Eucaristia, com o fim de os
reconciliar, de os conduzir à comunhão com Deus, e de fazer com que dêem fruto
abundante.
4. Além disso, o Espírito vem em ajuda da nossa fraqueza, porque não sabemos pedir
como convém, e intercede por nós com gemidos inefáveis. A sua graça suscita em
nós a fé, a conversão do coração e a adesão à vontade do Pai.
5. Os pais transmitem aos filhos a fé no Espírito Santo desde os primeiros momentos
da sua existência quando eles próprios vivem segundo o Espírito. Dos pais não se
exige somente a coerência de vida, mas, a partir do momento que os filhos são

capazes de entender, também uma explicação adequada das verdades da fé.
Ocasiões fundamentais para isto são: a preparação e a celebração dos sacramentos
da iniciação cristã, especialmente o da Confirmação; a escuta da Palavra de Deus e a
reflexão sobre as suas exigências e a participação na vida sacramental da Igreja. É
igualmente eficaz ajudá-los a traduzir na vida quotidiana as exigências da sua
incorporação em Cristo e estimulá-los a transmitir aos seus amigos e colegas a alegria
da mensagem de Jesus.
5. Reflexão do orientador.
6. Diálogo:
•

Pode dizer-se que o Espírito é conhecido pelas famílias cristãs?
manifesta este conhecimento?

•

Quais são as principais funções que o Espírito Santo desempenha na Igreja e na
família "Igreja doméstica"?

•

Que papel desempenha o Espírito Santo nos Sacramentos da Iniciação Cristã:
Baptismo, Confirmação e Primeira Eucaristia? Como ensinar isto aos filhos?

Em que se

7. Compromissos.
8. Oração da Ave Maria e invocação: Rainha da família – Rogai por nós.
9. Oração pela família: Deus todo-poderoso e eterno que enviaste o teu Espírito aos
Apóstolos: derrama também sobre nós este Espírito de amor, para que possamos dar
sempre fiel testemunho daquele amor que quiseste que fosse o distintivo dos discípulos do
teu Filho. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
10. Cântico final.
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