
 
 
 

 

 

Vem, Espírito Santo 

 

Vem, Espírito Santo 
Vem, Espírito Santo. 

Sê nosso Defensor , 

para estar sempre connosco. 

Tu nos defenderás 

desse grande mal 

que é viver sem fé viva, 

sem esperança firme 

e sem amor no coração. 

Vem, Espírito Santo. 
Vem Espírito Santo. 

Sê nosso Mestre, 

para nos ajudares 

a crescer em sabedoria. 

Entenderemos cada vez melhor 

o Evangelho como uma Boa Nova 

e chegaremos um dia 

à verdade total. 

Vem, Espírito Santo. 

Vem, Espírito Santo. 

Renova os nossos corações 

e renova o universo inteiro. 

Vem, Espírito Santo. 



Leitura: 1 Pedro 3, 15 - 18 

Leitura da Primeira Epístola de 

São Pedro 
Caríssimos: Amai e respeitai Cristo Senhor nos vossos corações, sempre 

prontos a defender a vossa fé e a explicar, a quem quer que fôr, em quem 

acreditais. Mas deveis falar sempre com calma e respeito pelos outros, 

mesmo que vos censurem, para ganhardes a razão, e para que vos 

admirem pelo vosso bom comportamento Cristão. 

Mais vale sofrer um castigo injusto por fazer o bem, se essa for a vontade 

de Deus, do que ser castigado por fazer o mal. Na verdade, Cristo morreu 

pelos nossos pecados para que Deus nos perdoe. Isto é, morreu o justo 

pelos pecadores. Cristo morreu como homem, mas voltou à vida por 

vontade do Pai 

 

 

Evangelho: Jo 14, 15 - 21 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

- Se me amardes, cumprireis os meus mandamentos. E Eu pedirei ao 

Pai que vos mande outro Defensor, para estar sempre convosco. Esse 

Defensor é o Espírito da verdade, o Espírito Santo. O mundo não O 

vê nem O conhece, mas vós conhecei-l’O, porque habita em vós e 

está sempre convosco. 

- Não vos deixarei órfãos: voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o 

mundo já não Me verá, mas vós ver-Me-eis, porque Eu vivo em vós. 

Nesse dia, compreendereis que Eu estou no Pai, e que vós estais em 

Mim, e Eu em vós. 

- Se alguém aceita e cumpre os meus mandamentos, esse realmente 

Me ama. E quem Me ama será amado por Meu Pai, e Eu amá-lo-ei e 

dar-Me-ei a conhecer a ele. 



- 

 

No Evangelho de hoje, Jesus diz aos apóstolos que lhes vai enviar o 

Espírito Santo. 

Usa o código abaixo para encontrares as expressões que Jesus utiliza para 

se referir ao Espírito Santo 

                       

 

 

 

 

 

 

 
 

JESUS DISSE AOS SEUS DISCÍPULOS: “SE ALGUÉM ME AMA, CUMPRE OS 

MEUS MANDAMENTOS”. 

ESTA SEMANA, VAMOS PREOCUPAR-NOS EM SER MUITO BONS COMO 

JESUS GOSTA, PARA LHE MOSTRARMOS QUE O AMAMOS. 



Foi assim em Fátima, há 3 anos, no dia 13 de Maio, 



 



 

 

 


