PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA e SÃO LOURENÇO
“Em obediência à vossa palavra, lançarei as redes” (Lc 5,5b)

O Trabalho
Do
Espírito Santo

O trabalho do Espírito Santo
Jo 16, 12-15

- Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora.
Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito
não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que
estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer, e dirá a vocês, e assim
ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai
ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês.

Comentário:

Nestas últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, durante a última ceia, percebe-se
como eles sempre tiveram dificuldades de compreender Jesus em seus propósitos e em seu
anúncio. Os cerca de três anos de convívio durante o ministério de Jesus não chegou a
remover suas expectativas messiânicas tradicionais. A prática libertadora e vivificante de
Jesus deixava-os perplexos. Mesmo depois da sua crucificação, os discípulos foram lentos
em perceber a continuidade de sua presença entre eles. Jesus mencionou o envio do
Espírito Santo, que guiará os discípulos em toda a verdade. É o Espírito que já estava
presente em Jesus, mas que fica em destaque a partir da ocultação do Jesus visível e
sensível. Há uma perfeita comunhão entre Jesus, o Pai e o Espírito, sendo o ensinamento
deste a continuidade do ensinamento de Jesus. É o Espírito que ajudará os discípulos a
compreenderem
o
projeto
de
Deus
para
o
mundo.
O Espírito Santo é revelador de toda a verdade, em todos os tempos, em todos os povos. É
a revelação da presença de Jesus, hoje, entre os discípulos reunidos em comunidades que
se empenham na construção do mundo novo, no qual é abolida a violência e vive-se a paz.

Pça. Pe. Marcelo Almeida Pernambuco, 25 – 06890-000 – Centro
São Lourenço da Serra – SP – Brasil
Tel/Fax: 55 (11) 4686-1235
www.paroquiasls.com.br / secretaria@paroquiasls.com.br
CNPJ: 61.378.766/0031-14

