
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAR EM CASA  

NOVENA DE PENTECOSTES 

2º dia – Sábado, 23 de maio 2020  

 

A unidade vence a divisão,  
respeita as diferenças  

e se fortalece na diversidade 

(São Cipriano , séc. III). 

 
 

1. CHEGADA - Silêncio - oração pessoal 

Ó Divino, vem te apossar da nação,  

que deseja teu ensino,  
que te entrega o coração.  
Ó Divino, na dor consolação. 

Ou: 

Nós estamos aqui reunidos,  
como estavam em Jerusalém. 

Pois só quando vivemos unidos  
é que o Espírito Santo nos vem. 



 
 

2. RECORDAÇÃO DA VIDA 
Neste segundo dia da novena de Pentecostes, relembrando a 
oração perseverante dos apóstolos, junto com Maria e outros 

discípulos e discípulas de Jesus, invoquemos o Espírito Santo 
sobre todas as nossas cidades marcadas pela violência, sobre 
as famílias que são vítimas da criminalidade. Que o sopro de 

Deus que dá vida, sustente os nossos governadores, para que 
decidam sempre a favor da vida.   

3. HINO 
A nós descei, divina luz! (bis)  
Em nossas almas acendei  

O amor, o amor de Jesus! (bis)  

1. Ó luz venturosa, divinais clarões,  

Encham os corações, encham os corações!  

Sem um tal poder, em qualquer vivente,  
Nada há de inocente, nada há de inocente!  

Lavai o impuro e regai o seco,  
Sarai o enfermo, sarai o enfermo!  

Dobrai a dureza, aquecei o frio,  

Livrai do desvio, livrai do desvio!  

4. SALMO 68(67) 

Cantando este salmo, que celebra a manifestação de 
Deus nas lutas das antigas tribos de Israel e nas 
procissões do templo, adoremos a Ele presente na 

caminhada do povo e renovemos nossa confiança no 
Espírito que conduz a história por caminhos de paz e 

concórdia. 

Teu Espírito envia, aleluia, aleluia! 

1. Dos órfãos é Pai, das viúvas juiz, 

   em sua morada só ele é quem diz: 
   quem estava sozinho, família encontrou, 

   quem estava oprimido, sua mão libertou! 

2. Uma chuva abundante do céu derramaste 
   e a tua herança exausta saciaste; 

   fizeste em tua paz viver teu rebanho  



   e os necessitados tiveram seu ganho. 

3. Bendito sejais, Senhor, todo dia, 

   tu és quem nos salva, quem nos alivia; 
   és tu nosso Deus, o libertador!  
   Quem livra da morte, só mesmo o Senhor!  

7. LEITURA BÍBLICA - - Romanos 8,26-27 

Leitura da Carta de Paulo aos Romanos. O Espírito vem em 
socorro de nossa fraqueza. Pois nós não sabemos o que pedir, 

nem como pedir; é o próprio Espírito que intercede em nosso 
favor, com gemidos inefáveis. Deus que conhece o íntimo dos 

nossos corações sabe qual é a oração do Espírito. Pois é 
sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos 
santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que 

amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, 
de acordo com o projeto de Deus Palavra do Senhor. 

5. RESPONSO 

Vem Espírito de Deus, aleluia, aleluia.  
Vem Espírito de Deus, aleluia, aleluia. 

Tu que uniste tanta gente, tantas línguas diferentes, 
Aleluia, aleluia. 
 Plenifica o coração dos fiéis com os teus dons, 

Aleluia, aleluia. 
Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo. 

Vem Espírito de Deus, aleluia, aleluia. 

6. MEDITAÇÃO Oração silenciosa.. Depois segue a meditação:  

A nossa prece é pobre e insuficiente, não sabemos pedir 

conforme o plano de Deus para nós. Mas Deus é como a mãe 
que compreende o balbuciar do seu bebê, porque o ama. O amor 

tudo compreende. E Deus compreende o nosso clamor, a nossa 
prece meio desajeitada, porque o seu Espírito habita em nossos 
corações e é ele que ora em nós, numa linguagem que nós não 

entendemos, mas que é compreensível para o Pai. E é o Espírito 
que nos faz compreender que tudo coopera para o nosso bem, 

até mesmo o sofrimento que muitas vezes parece maior do que 
nós. Que o Espírito venha em socorro de nossa fraqueza e que 
possamos ouvir o silêncio da sua prece em nós. 

 



 

 

 

7. PRECES 

Invoquemos a Cristo, fonte de alegria e paz. 

Ó Senhor, venha sobre nós o teu Espírito de amor! 

- Senhor Jesus, seja tu mesmo a alegria que nada e ninguém 
pode roubar de nós, teus filhos e filhas. 

- Desperta em nossos corações o desejo de te buscar e um 
ouvido atento à tua Palavra. 

. Consola as milhares de pessoas que choram a morte de seus 
parentes e amigos.  

   Preces espontâneas... 

- Dá, ó Senhor, a todas as religiões a graça da comunhão em ti 
e, às Igrejas cristãs, a unidade visível. R.: Que nós sejamos 

um para que o mundo creia. Pai nosso...  

Oração: 
Senhor Jesus Cristo, disseste aos teus apóstolos: eu deixo a 

vocês a paz, eu lhes dou a minha paz. Não olhes os nossos 
pecados, mas a fé que anima a tua Igreja; dá-lhe segundo o 
teu desejo, a paz e a unidade. Tu que és nosso Salvador e 

Senhor, com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém! 

11. BÊNÇÃO 

O Deus da paciência e da consolação nos dê a graça de 
vivermos em fraterna alegria e paz agora e sempre. Amém! 
- Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 

- Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 
Para sempre seja louvado!  

 
 
 
 

 
 
 

 

           PENHA CARPANEDO      
da congregação Discipulas do Divino Mestre,  

membro da Rede Celebra.   
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