Paralelo entre as BEM-AVENTURANÇAS,
os DONS DO ESPÍRITO SANTO e os pedidos do PAI-NOSSO
PARÓQUIA DE SANTO AFONSO
REDENTORISTAS – Tijuca - RJ

BEM-AVENTURANÇAS

DONS ESPÍRITO SANTO

PAI-NOSSO

Ver: Mt 5, 3-10

Ver: Is11, 1-2 e
CIC (1266,1830 e 1831)

Ver: MT 6, 9-13

1ª – Bem-aventurados os que

7º - Temor de Deus – É ter

1º - Santificado seja o vosso nome...

2ª – Bem-aventurados os

6º - Piedade – É entregar o

2º - Venha a nós o vosso reino...

têm um coração de pobre, porque
deles é o reino dos céus!

mansos, porque possuirão a terra!

respeito a Deus. O amamos muito.
Então O respeitamos e não O
ofendemos com o pecado.
coração a Deus com orações e a-

(pedido espiritual)

(pedido espiritual)

través dela nos tornamos mansos.

3ª – Bem-aventurados os que 5º - Ciência – É o dom que per-

3º - Seja feita a vossa vontade as-

4ª – Bem-aventurados os que 4º - Fortaleza – É o que per-

4º - O pão nosso de cada dia nos dai

choram, porque serão consolados!

têm fome e sede de justiça, por-

mite ver as coisas naturais com os
olhos de Deus e o seu conhecimento.

sim na terra como no céu...
(pedido espiritual)

que serão saciados!

mite vencer as dificuldades da vida, advindas do pecado. Pratique
as virtudes.

5ª – Bem-aventurados os mi-

3º - Conselho – É o saber apli-

5º - Perdoai-nos as nossas ofensas

6ª Bem-aventurados os co-

2º - Inteligência – É o aper-

6º - Não nos deixeis cair em tenta-

7ª – Bem-aventurados os pa-

1º - Sabedoria – Saborear o

7º - Mas livrai-nos do mal. Amém.

sericordiosos, porque alcançarão
misericórdia!

rações puros, porque verão a
Deus!

cíficos, porque serão chamados
filhos de Deus!

car concretamente nas circunstâncias da vida os princípios de
Deus.

feiçoamento da Ciência. Que torna felizes os corações puros pela
visão de Deus.
conhecimento de Deus, o seu amor. Felizes os pacíficos como filhos de Deus. Abba! Pai!

hoje...
(pedido temporal)

assim como nos perdoamos a quem
nos tem ofendido...
(pedido temporal)
ção...
(pedido temporal)

(pedido temporal)

8ª

– Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, por que deles é o reino dos céus! –
retoma as outras e as confirma. Os dons descem até nós, vindos da sabedoria até o temor; mas nós
subimos do temor até aperfeiçoarmo-nos na sabedoria. Ele apresenta os dons numa escada em que um
conduz ao outro. Assim se vai à sabedoria pelo entendimento; ao entendimento pelo conselho; ao conselho pela ciência, à piedade pelo temor. E conclui que se chega ao dom da sabedoria pelo temor citando o
salmista: “O princípio da sabedoria é o temor de Javé” (Sl 111,10)
(Santo Agostinho)
ADENDO: “O Espírito Santo nos dá a Sabedoria contra a estultícia, a Inteligência contra a estupidez, o
Conselho contra a precipitação, a Fortaleza contra o medo, a Ciência contra a ignorância, a Piedade contra a dureza, o Temor contra a soberba. Os Dons do Espírito Santo são ventos que nos inflam as velas e
nos fazem deslizar pela face do oceano” (São Gregório).

(Estudo realizado por Irene Fontes – Fone: 2568-4283)

