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48. Efusão do Espírito Santo (1h)  
Nessa aula iremos examinar as orientações práticas para a equipe de sala durante a Efusão do 

Espírito e para os que irão fazer diretamente essa oração. 

 

Algumas orientações práticas somente para a equipe que está organizando o encontro:  
 
a. O Apresentador ou outra pessoa bem preparada, permanecerá em silêncio ao lado do altar, em 

um lugar em que não tire a atenção das pessoas, para ASSEGURAR que tudo ocorra em paz e com 

calma. Para isso, é de sua responsabilidade intervir, delicada e rapidamente, de forma decisiva, com 

sabedoria, no caso de alguém romper o clima, conversar em voz alta ou apresentar qualquer outro 

problema.  

 

b. Antes do retiro, já devem estar escolhidas e encarregadas as pessoas que irão impor as mãos. 

Elas podem fazer parte da equipe da sala ou até mesmo da equipe externa. O importante é que 

sejam pessoas preparadas e empenhadas na sua caminhada espiritual.  

 
c. Se os participantes forem quarenta, será necessário constituir 6 pequenos grupos de duas ou três 

pessoas cada um, que se espalhem pela sala de modo que não virem as costas para o altar. Se os 

participantes forem mais de 40, haverá logicamente necessidade de mais pessoas que imponham 

as mãos: deve ter um novo grupo a cada 6-7 pessoas a mais.  

 

d. Aqueles que não impõem as mãos permanecem ao longo das paredes, ao redor dos participantes, 

rezando, cantando com muita atenção.  

 

e. No momento da Efusão, três pessoas que faziam parte da "Intercessão" voltam à capela e 

continuam a orar e interceder diante do Santíssimo Sacramento, prontos para prestar auxílio às 

pessoas que tiverem problemas graves e que serão levadas para fora da sala, se necessário.  

 
f. Na sala, além da Equipe para a imposição das mãos, haverá uma outra equipe de serviço, 

composta de quatro pessoas (dois homens e duas mulheres), que irá ajudar em caso de necessidade. 

Por exemplo, se uma pessoa precisa ser levada para a capela, porque tem "manifestações" 

estranhas, que podem ser devidas ao contato com o ocultismo ou outro motivo, essa equipe entra 

serenamente e respeitosamente em ação.  

Em qualquer caso, o melhor lugar é a capela.  
 

Em outros caso (que não necessita de ser tirado da sala) pode ser que as pessoas que repousam 

no Espírito ou mesmo as que estão sentadas sejam tomadas por crises de choro.  

Neste caso, uma pessoa da equipe de serviço se aproxima: uma mulher, quando quem chora é uma 

mulher; um homem, quando é um homem. Nessas experiências, nunca um homem fique 

conversando para consolar uma mulher.  

Em casos de extrema necessidade, também podem intervir os irmãos que não fazem parte dessas 

equipes e que estão ao redor dos participantes intercedendo.  

 

g. Cada grupo de dois ou três que impõem as mãos vão acolher com amor e carinho o irmão que 

vem pedir a oração de Efusão do Espírito, assim também, quando ele se levanta, pode lhe dar um 

caloroso abraço fraterno.  
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Uma vez que a pessoa se ajoelha, convide-a a se direcionar ao crucifixo do altar e a orar em silêncio, 

com calma. Se a pessoa se aproxima com os braços cruzados, deve ser convida a deixar cair os 

braços ao longo do corpo como um sinal de abandono, porque os braços cruzados não ajudam.  

 

h. As mãos devem ser impostas, TOCANDO LEVEMENTE A CABEÇA das pessoas, (sem o ridículo 

medo de que pode haver contaminação), sem pesar na cabeça da pessoa ajoelhada, porque isso 

incomoda.  

Este gesto lembra o carinho da mãe, quando ela coloca a mão sobre a cabeça da criança.  

Devem ser sempre evitados os gestos inoportunos. Alguém imporá as mãos tocando a cabeça e os 

outros mantêm as mãos a uma certa distância, sobre a cabeça, para que não fiquem 6 mãos na 

cabeça da pessoa.  

 

i. A oração de quem intercede deve ser feita em voz baixa, de modo que não perturbe os outros. 

Também seria bom que quem reza, crie unidade. Por exemplo, enquanto um reza, o outro escuta e 

se faz um com aquele que reza. Pode também haver uma calma oração em línguas de fundo, se o 

Espírito inspirar isso.  

Quando um dos três termina a oração, o irmão que está ao lado, retoma espontaneamente a sua 

oração, de modo que uma só voz se levante para o céu.  

A coisa mais importante é abandonar-se em Deus com amor, pedindo-lhe, com simplicidade, o dom 

do Espírito Santo para este filho seu.  

 

j. A imposição pode terminar com uma Ave Maria, rezada juntos. Se o irmão por quem estamos 

rezando cair em Repouso no Espírito, não se preocupe. Se tiver apenas começado a Efusão, 

continuar a orar por ele como o grupo estava fazendo, de modo tal que a Efusão dure 

aproximadamente cinco minutos para cada pessoa. Se o irmão não se levanta, o grupinho pode 

mudar um pouco de posição e orar para outra pessoa. 

 

k. Quando o coordenador vê que todos os participantes, que desejaram, receberam a Efusão, então, 

convida a equipe de música para concluir com cânticos Festivos. Conclui-se com o Abraço da Paz 

entre todos.  
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A prova de hoje consiste em escrever os tópicos, os pontos dessa palestra (explicando em síntese 

o que fala cada um)  

A _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
b _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
C _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
D _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
F _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
G _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

H _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

I _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

L _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

M _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
N _________________________________________________________________________________________________________ 
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Nome inteiro em letra de forma de quem faz a prova: _______________________________________________________ 

Frat. __________________________________Data da prova __________   Assinatura: _____________________________________ 
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