
 
 

 
 

 

  

PENTECOSTES 
VIVER AO RITMO DO ESPÍRITO, AO RITMO DA RUAH:  OLHANDO O NOSSO PRESENTE: SENTIDO DA 

CONSAGRAÇÃO E IDENTIDADE ADORADORA. 

Chaves para a preparação  



III Etapa: Mirando nuestro presente: sentido de la consagración e identidad adoratriz 
  Comisión E/A 165 aniversario 

 

VIVER A0 RITMO DO ESPIRITO, AO RITMO DA RUAH. 

Olhando o nosso presente: sentido da consagração e identidade adoradora. 
 

Para nos prepararmos na vivência da vinda do Espirito Santo, acolhemos as pistas que nos dá 
Mª Micaela para que este ano seja para toda a familia Adoradora UM NOVO PENTECOSTES.   
 

Preparação consciente. 

“Ponho desde então, tudo quanto está de minha parte para me preparar com 
antecipação para ela”. 

“…  uma especial devoção a esta festa na que sempre desde então recebo do 
Senhor algum favor especial;  

“… uma ânsia que me devorava por fazer oração, de modo que fazía 5 e 7 horas 
ao dia e sempre me encontraba muito fervorosa nela e fora dela, o que me produzia 
grande dor dos meus pecados, e muito frecuente os chorava amargamente, sem saber 
despois, durante nove anos, o que era aridez ou tibieza. 
 

Guardar todas as coisas no coração 

“senti um transtorno muito grande, e uma luz interior que operou em mim efeitos 
muito marcados; 

 uma luz muito clara desta misteriosa vinda e os efeitos que produz na alma, que 
com fé e amor se prepara para ela”. 

 

Determinada determinação 

“… Senti uma mudança de inclinações e uma força superior para me vencer em 
tudo, presença de Deus contínua, sem estudo nem violencia. 

 

 

 

 Evangelio según san Juan 20,19-23 (ver na Biblia) 
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los 
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. 
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 

«Paz a vosotros.» 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los 

discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: 
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os 

envío yo.» 
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 

quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»   

 
 

 



 Pentecostés 2022 
165 aniversario 

(Ver na Autobiografia em portugués) 
 
“El día de Pentecostés sentí una luz interior y 
comprendí que era Dios tan grande, tan 
poderoso, tan bueno, tan amante, tan 
misericordioso, que resolví no servir más que a 
un Señor que todo lo reúne para llenar mi 
corazón. Yo no puedo querer más que lo que 
quieras de mí, Dios mío, para tu mayor gloria. 
No deseo nada, ni me siento apegada más que 
a Jesús Sacramentado. Pensar que el Señor se 
quedó con nosotros me infunde un deseo de no separarme de él en la vida, si ser pudiera, 
y que todos le viesen y amen. Seamos locos de amor divino, y no hay qué temer. Yo no 
sé que haya en el mundo mayor dicha que servir a Dios y ser su esclava, pero servirle 
amando las cruces como él hizo, y lo demás es nada, llevado por su amor. 

 

 

SIMBOLOS E GESTOS 
Buscar um lugar emblemático na capela onde poder colocar os símbolos para a celebração do 

septenário- preparação do Pentecostes. 

 

1.- Velas. Preparar uma vela para cada um dos dons do Espirito Santo. 

Acender cada um dos dias uma vela. Simbolizando o triunfo da luz sobre as trevas, a vida sobre 

a morte. A chama que se vai consumindo lentamente enquanto alumia, embeleza, aquece, 

dando sentido à celebração, intensamente, do calor sobre o frio. "Luz de Cristo",  e a luz se irá 

acompanhando progressivamente em cada um dos dias do nosso septenário. 

 

2.- Flores. Ao lado das velas preparamos uma cesta com flores de distintas classes e 
convidamos cada un@ a depositá-la diante do altar ou imagem que preparamos para a 
celebração do Espirito Santo 
 

 


