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ENCONTRO #2 
Levanta-te e acolhe o Espírito Santo (Lc 4, 14-22a)

Os objetivos deste encontro são: 

• Acolher a presença do Espírito Santo à luz da experiência de Jesus.
• Tomar consciência de que o Espírito Santo nos fala pelas Escrituras. 
• Sentir-se chamado a viver em cada dia como Filho de Deus. 

Indicações para o animador:

• Neste encontro apresenta-se um texto que marca o início da vida pública de Jesus e 
apresenta as características essenciais da sua missão. Dizer sim ao projeto de Deus 
é, também, o programa da vida de Jesus. À semelhança do texto anterior aparece 
como protagonista principal o Espírito Santo; é o mesmo Espírito que fecunda o 
seio de Maria e dinamiza Jesus na sua missão messiânica. 

• Tenha-se particular atenção ao momento da oração em que se prevê um percurso por 
diversas passagens da Bíblia. Prevê-se que este momento seja de leitura e trabalho 
pessoal. O animador deve ser o primeiro a empenhar-se nesta leitura orante do texto.

• A partilha proposta sobre a oração de cada um deverá ser orientada pelo animador, 
no sentido de garantir que todos se sintam à vontade para partilhar algum aspeto 
da sua reflexão, mas que, ao mesmo tempo, ninguém se sinta forçado à mesma.

Material necessário:

• Vídeo: Himno JMJ Sydney, Recibe el Poder
• Música ambiente.

PREPARA-TE 
Sidney 2008, a força do Espírito Santo 

O animador começa por fazer uma referência ao encontro anterior, salientando a impor-
tância do verbo levantar-se no Evangelho de Lucas, agora referido a Jesus num texto que 
narra uma cena passada na Sinagoga de Nazaré. O Espírito Santo que apareceu na narra-
tiva da Anunciação do nascimento de Jesus, está sempre presente n’Ele. São Lucas reforça 
esta ideia ao apresentar Jesus como alguém conduzido pelo Espírito. 

Lembrando que, cada um de nós, a partir do nosso batismo, é habitado por esse mesmo 
Espírito que nos quer também conduzir para Deus, convida cada um dos presentes a 
questionar-se relativamente à consciência que tem da presença do Espírito Santo na sua 
existência e se O tem deixado agir na sua vida.

Reforça a ideia segundo a qual as JMJ são um evento providencial, um acontecimento do 
Espírito Santo. Participar numa JMJ é também uma resposta dada a Deus com a força do 
Espírito. Particularmente, na JMJ de Sydney 2008, com o lema “Ides receber uma força, a do 
Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas” (At 1, 8), os jovens pude-
ram fazer a experiência do Espírito Santo que renova a vida de cada pessoa e o mundo inteiro. 

https://www.youtube.com/watch?v=7HyTyIsBzGA&feature=emb_logo&ab_channel=S
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Convidam-se os jovens a escutar o Hino da JMJ Sydney 2008 e, através dele, pedir a Deus 
que nos encha do seu Espírito no início deste encontro.

Recebei a Força – Hino da Jornada Mundial da Juventude Sydney 2008
Do mundo inteiro chegará,
reunidos para adorar.
A tua presença alegrará 
e o teu Reino vou anunciar.

Aleluia, aleluia,
Recebe a força do Espírito.
Aleluia, aleluia,
Recebe a força do Espírito de Amor.

O Espírito é Senhor
e dá a vida, ensina o amor.
Viveremos para amar 
e o teu Reino vou anunciar.

Cordeiro Santo, Te adoramos.
Nosso Senhor, Te adoramos.
Ó Pão da Vida, Te adoramos.
Emanuel, Te adoramos.

Cordeiro Santo, Te adoramos.
Nosso Senhor, Te adoramos.
Ó Pão da Vida, Te adoramos.
Emanuel, cantaremos sempre.

ESCUTA 
Ler a Palavra de Deus no Espírito: o que diz o texto?  

Ainda num ambiente de recolhimento, o animador convida os jovens a prolongar a invoca-
ção ao Espírito Santo, para que a Palavra que irão escutar seja lida e meditada no mesmo 
Espírito com que foi escrita. 

Como Jesus foi conduzido pelo Espírito ao lugar da Palavra, nesse mesmo Espírito a leu e 
interpretou, também nós poderemos ler e interpretar essa palavra no Espírito que a inspirou. 

Canta-se um cântico de invocação ao Espírito Santo: 

Veni Sancte Spiritus,
Tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus.

Vem Espírito de amor, 
vem acender em nós o teu fogo, 
Vem Espírito de amor, 
vem Espírito de amor. (Taizé)

De seguida, proclama-se o texto bíblico.

https://www.youtube.com/watch?v=7HyTyIsBzGA&feature=emb_logo&ab_channel=S
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Leitura do Evangelho segundo São Lucas (Lc 4, 14-22a)
14Jesus voltou no poder do Espírito para a Galileia, e a sua fama espalhou-se por todos os 
arredores. 15E Ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. 16Foi a Nazaré, 
onde fora criado, e, segundo o seu costume, entrou em dia de Sábado na sinagoga e 
levantou-se para ler. 17Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, encontrou a 
passagem onde estava escrito: 18O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu 
para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me a proclamar aos prisioneiros a liberta-
ção e aos cegos a recuperação da vista, a mandar em liberdade os oprimidos, 19a procla-
mar um ano favorável do Senhor. 20Depois de enrolar o livro e de o devolver ao ajudante, 
sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. 21Começou, então, a dizer-
-lhes: «Hoje aos vossos ouvidos cumpriu-se esta escritura». 22E todos davam testemunho 
acerca dele, admiravam-se com as palavras de graça que saíam da sua boca. 

Palavra da Salvação. 
R/ Glória a Vós, Senhor! 

Depois da proclamação do texto, o animador refere que o primeiro passo de leitura de 
um texto no Espírito coincide com o olhar o texto enquanto tal. A primeira pergunta a 
fazer ao texto é: o que dizes tu?

Ajudando os jovens a perceber o que diz o texto, expõe, por palavras suas, alguns dos 
seguintes elementos: 

• Esta passagem apresenta a primeira pregação de Jesus. O narrador quis inaugurar 
o ministério público de Jesus com um discurso programático que manifesta o sen-
tido da sua missão através da referência ao livro de Isaías (cf. Isaías 61,1-2).

• O texto mostra que Jesus já havia tomado a palavra anteriormente e que tinha sido 
bem-sucedido (cf. Lc 4, 14-15). 

• Durante uma celebração litúrgica judaica, em dia de Sábado, Jesus fez a leitura e 
depois o comentário ao texto. Aplicando a Si próprio a passagem do profeta que 
acabava de ler, manifesta-Se como sendo Ele mesmo o Ungido de Deus, o Messias, 
o Cristo esperado desde os tempos antigos. O simbolismo da unção com óleo 
é significativo do Espírito Santo. Na iniciação cristã, ela é o sinal sacramental da 
confirmação.

• Mas, para lhe apreendermos toda a força, temos de voltar à primeira unção reali-
zada pelo Espírito Santo: a de Jesus. Cristo (Messias em hebraico) significa ungido 
pelo Espírito de Deus. Houve ungidos do Senhor na antiga Aliança (Ex 30,22-32), 
sobretudo o rei David (1Sam 16,13). 

• Mas Jesus é o ungido de Deus de maneira única: a humanidade que o Filho assume 
é totalmente «ungida pelo Espírito Santo». Jesus é constituído Cristo pelo Espírito 
Santo (Lc 4,18-19; Is 61,1), o mesmo Espírito pelo qual foi concebido no seio de 
Maria e cujo poder emana nos seus atos de cura e salvação. Finalmente, é Deus que 
através do seu Espírito ressuscitou Jesus de entre os mortos (Rom 1,4; 8,11). Então, 
plenamente constituído «Cristo» na sua humanidade vencedora da morte (At 2,36), 
Jesus infunde-nos com abundância o Espírito Santo.
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ACOLHE 
O que me diz o texto?

De seguida, o animador refere que a segunda pergunta a fazer ao texto é: o que me diz, 
pessoalmente, a mim? 

Motiva os jovens a escutar um breve vídeo de comentário à Palavra proclamada, no qual 
um jovem apresenta os seguintes desafios: 

• Jesus é conduzido pelo Espírito. Eu, jovem cristão também o sou, desde o dia do 
meu batismo e de modo especial desde o dia da minha confirmação.

• “É [o Espírito Santo] que prepara e abre os corações para receberem este anún-
cio, é Ele que mantém viva esta experiência de salvação, é Ele que te ajudará a cres-
cer nesta alegria se O deixares agir. O Espírito Santo enche o coração de Cristo res-
suscitado e de lá, como duma fonte, derrama-Se na tua vida. E quando O recebes, o 
Espírito Santo faz-te entrar cada vez mais no coração de Cristo, para que te enchas 
sempre mais com o seu amor, a sua luz e a sua força” (CV 130). 

• Jesus volta à sua terra natal! Também eu sou chamado a ser profeta, voz de Deus no 
meu quotidiano, junto dos meus amigos e família.

• A pertença a Cristo no Espírito concede-me a graça de, como Ele, ser instrumento 
da salvação de Deus para os outros.

• Testemunho de como procuro ser essa missão de Deus junto daqueles com quem 
vivo, trabalho, estudo.

• Lançar o desafio aos jovens: e tu? Tens consciência que o Espírito Santo está em ti? 
Pedes-lhe que te ajude nas questões pequenas e grandes do teu dia-a-dia? Como é 
que estás a deixar que Deus chegue aos outros através de ti?

 

INTERROGA-TE 
O texto questiona-me

O animador propõe um tempo de reflexão e confronto com a Palavra de Deus, com base 
nas questões lançadas no vídeo. 

Pode colocar-se uma música instrumental de fundo para favorecer o ambiente de silên-
cio e de recolhimento. 

Questões para a reflexão pessoal:

• Como fortaleço a minha relação com Deus? (Oração pessoal, leitura da Palavra, 
pedido explícito do seu Espírito, vida sacramental).

• O que muda na minha vida quando paro e reconheço que sou filho de Deus? 
Acredito que Ele me ama e cuida sempre de mim, ainda que seja no meio das difi-
culdades e sofrimentos?

• Tenho consciência de que o Espírito Santo está em mim? Peço-lhe que me ajude 
nas questões pequenas e grandes do dia-a-dia? 

• Como é que estou a deixar que Deus chegue aos outros através de mim?
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REZA 
Viagem pelas escrituras

Ainda num ambiente orante e com música de fundo, propõe-se um momento de oração 
com a própria palavra de Deus. Assim como Jesus, também cada um de nós é chamado a 
deixar-se guiar pela Palavra de Deus, na qual o Espírito atua e nos fala. O objetivo é con-
tactar com excertos da Escritura em que o Espírito de Deus é mencionado.

No Peregrino Jovem estão várias passagens bíblicas. Lê-se em conjunto a passagem ini-
cial e cada pessoa é convidada a fazer um percurso através da Palavra. 

Começa-se por preencher o retângulo “rezo isto” no qual é suposto que se escreva algo 
suscitado pela palavra lida (uma pergunta, um sentimento, uma palavra, uma ideia, uma 
pessoa, uma oração, uma incompreensão, um episódio da própria vida, etc.). 

É suposto que se vá subindo na “árvore” desde a raiz até aos frutos. Assim, cada um vai 
procurando na bíblia uma passagem de cada vez. Depois de a encontrar, lê-a e escreve 
uma frase ou palavra que mais lhe chamou a atenção no espaço em branco onde se 
encontra a citação bíblia. 

De seguida preenche o espaço “rezo isto” segundo os critérios apresentados anteriormente. 

Textos bíblicos referidos: 

• Lc 4, 14-22a
• Mt 3, 16-17 
• Is 61, 1-2 
• Is 11, 1-4 
• Gal 5, 16-26 
• Jo 14, 15-21 
• Lc 24, 49-53 
• At 2, 1-24

PARTILHA
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque…

Em pequenos grupos, os jovens partilham  

• o caminho feito através da leitura e oração da Palavra de Deus; 
• as respostas, inquietações, pensamentos, incompreensões, motivações perante as 

questões lançadas no momento anterior (“Interroga-te”);
• o modo como as passagens da Sagrada Escritura se relacionam com as suas 

respostas.
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LEVANTA-TE
O Espírito do Senhor me ungiu para anunciar 

O animador conclui este encontro salientando que Jesus se deixou conduzir pelo Espírito 
durante toda a sua vida, até ao fim. Assim foi cumprindo sempre a vontade do Pai.

Pergunta aos jovens se querem levantar-se como Jesus e, impelidos pelo Espírito, cum-
prir a Palavra que escutaram? 

Face às respostas, lança alguns desafios que ajudem os jovens a levantarem-se para ler 
e escutar a Palavra de Deus: 

• Dedicar 5 min por dia à leitura da Palavra de Deus (retomando alguns dos textos 
rezados neste encontro). 

• Invocar diariamente o Espírito Santo (“aprender de cor” uma oração)

Oração ao Espírito Santo 
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. 

Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, 
fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Ámen.

CONTINUA 
Para que cada um continue a aprofundar este tema:

Invocar o Espírito Santo  

Todos os dias invoca o Espírito Santo, para que renove em ti constantemente a experiên-
cia do grande anúncio. Porque não? Tu não perdes nada e Ele pode mudar a tua vida, 
pode iluminá-la e dar-lhe um rumo melhor. Não te mutila, não te tira nada, antes ajuda-te 
a encontrar da melhor maneira aquilo que precisas. Precisas de amor? Não o encontra-
rás na devassidão, usando os outros, possuindo ou dominando os outros; n’Ele, o encon-
trarás duma forma que te fará verdadeiramente feliz. Buscas intensidade? Não a viverás 
acumulando objetos, gastando dinheiro, correndo desesperadamente atrás das coisas 
deste mundo; chegará duma maneira muito mais bela e satisfatória, se te deixares guiar 
pelo Espírito Santo. (Papa Francisco, Christus Vivit  131)

Conhecer melhor o Evangelho segundo S. Lucas através deste vídeo animado. 

https://www.youtube.com/watch?v=ubXUcaXu8bQ&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=ubXUcaXu8bQ&t=17s&ab_channel=BibleProject-Portugu%C3%AAs
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SIM, CREIO! 
† Do Catecismo da Igreja Católica 

Creio no Espírito Santo

683. «Ninguém pode dizer “Jesus é o Senhor” a não ser pela ação do Espírito Santo»  
(1Cor 12, 3). «Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: “Abbá! 
Pai!’» (Gal 4, 6). Este conhecimento da fé só é possível no Espírito Santo. Para estar em 
contacto com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. É Ele que nos 
precede e suscita em nós a fé. Em virtude do nosso Batismo, primeiro sacramento da fé, 
a Vida, que tem a sua fonte no Pai e nos é oferecida no Filho, é-nos comunicada, íntima 
e pessoalmente, pelo Espírito Santo na Igreja:

O Batismo «dá-nos a graça do novo nascimento em Deus Pai, por meio do Filho no Espírito 
Santo. Porque aqueles que têm o Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo, isto é, ao 
Filho: mas o Filho apresenta-os ao Pai, e o Pai dá-lhes a incorruptibilidade. Portanto, sem 
o Espírito não é possível ver o Filho de Deus, e sem o Filho ninguém tem acesso ao Pai, 
porque o conhecimento do Pai é o Filho, e o conhecimento do Filho de Deus faz-se pelo 
Espírito Santo».

PROJETO PESSOAL
#2 passo – Escuta e reza a Palavra de Deus

“…levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías.” (Lc 4, 16-17a.)

Neste segundo passo da tua peregrinação és convidado a treinar a escuta da Palavra de 
Deus! Através dela Deus quer falar contigo! Aprende a escutá-Lo e acolhe as pistas que 
Ele te quer dar para conheceres e fazeres o teu caminho!

Para refletir:

• Começa a ler o Evangelho segundo S. Lucas. 
• Lucas é um evangelizador apaixonado que procurou transmitir com fidelidade o 

grande anúncio de salvação que Jesus trouxe.
• Tu és, hoje, o Teófilo, o amigo de Deus, a quem ele escreve. Aceita o seu desafio de 

caminhar com Jesus. 
• Escreve cada dia uma palavra/frase que te tenha ficado no coração.
• Escolhe uma palavra de Deus que oriente o teu projeto.




