
     Caros irmãos! 

 

     Gostaríamos de compartilhar com vocês uma iniciativa da União de Famílias do Chile que se 

colocou à disposição da Igreja por meio desta convocatória ao Espírito Santo.  

     O Chile necessita do nosso apoio e oração solidária! Unidos, como uma comunidade santa, 

nos Santuários ao redor do mundo, encorajamos de coração, para despertarmos uns aos outros 

e entrarmos em sintonia com nossos irmãos de Aliança e União, com as vivências dos nossos 

irmãos no Chile em comunhão com a Igreja.  

     Eles escrevem:  

 

    Facilmente percebemos, quão unida esta iniciativa está a celebração dos 70 anos do 31 de 

maio, que vivemos recentemente, e a tarefa que nosso Fundador nos deixou em unir as forças 

da Igreja. 

    Como filhos de nosso Pai e Fundador, queremos seguir seus passos na tarefa de unir, servir e 

amar a igreja. “Dilexit Ecclesiam”! Este será um momento importante para o Chile e também 

para todos. Convidamos você a se juntar a nós em comunidade e oração, no sábado 8 de junho, 

véspera de Pentecostes, através da seguinte oração ao Espírito Santo: 

 

 

 

 

 

     "Juntos, como os apóstolos no Cenáculo em torno de Maria, vamos nos colocar nas mãos 

do Espírito Santo, alegres na esperança de que Ele será aquele que iluminará o renascimento 

da nossa Igreja."  

     Motivados pela necessidade urgente de realizar uma forte invocação ao Espírito Santo, para 

revitalizar nossa fé e nossa Igreja, convidamos a todos neste Pentecostes a invocarmos unidos, 

e, assim, despertarmos mutuamente. O chamado é para um grande encontro de oração no dia 

8 de junho próximo (vigília de Pentecostes) entre às 16h e 18h, no “Paseo Bulnes”, no coração 

de Santiago. Juntos, imploraremos uma nova irrupção do Espírito Santo, através de um ato 

simples, alegre e esperançoso. Um encontro para todos, onde os participantes serão os 

protagonistas, com orações, cantos, testemunhos e momentos de silêncio e união. Como 

cristãos, queremos mostrar ao Chile que, não fechamos nossos olhos para a realidade do que 

está acontecendo na Igreja hoje, mas, nossa fé está viva e os leigos têm voz para contribuir. 

Neste encontro (ver comunicado de imprensa em anexo) participam universidades, 

fundações, escolas, equipes pastorais e movimentos que se juntaram a fim de responder ao 

pedido que o papa Francisco fez ao povo do Chile "...pedir a vocês oração não foi um recurso 

funcional, nem um sinal de boa vontade... O povo santo e fiel de Deus está ungido pela graça 

do Espírito Santo ". 



 

 

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO 

Espírito Santo 

Tu és a alma da minha alma. 

Cheio de humildade eu te adoro. 

Ilumina-me, fortifica-me, 

guia-me e consola-me. 

Revela-me, tanto quanto corresponde 

ao plano do Pai Eterno, 

revela-me os teus desejos. 

Faz-me entender o que 

o Amor Eterno deseja de mim. 

Faz-me entender o que devo fazer. 

Faz-me entender o que devo sofrer. 

Faz-me entender o que em silêncio, 

com modéstia e reflexão, 

devo aceitar, carregar e suportar. 

Sim, Espírito Santo, faz-me entender 

a tua vontade e a vontade do Pai. 

Pois a minha vida inteira não quer ser senão 

um contínuo e perpétuo SIM 

aos desejos e ao querer do Pai Eterno. 

Amém! 

Vinde Espírito Santo, vinde e renovai a nossa Igreja Universal! 

Mater Perfectam Habebit Curam Et Victoriam 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


