
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAR EM CASA  

NOVENA DE PENTECOSTES 

3º dia - domingo 24 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 domingo da ascensão do Senhor, terceiro dia da novena 
de Pentecostes, oremos em comunhão com todas as Igrejas 

cristãs que hoje iniciam a semana de oração pela unidade dos 
cristãos. Invoquemos o Espírito que dobra toda dureza e une 
os corações, não anulando as diferenças, ao contrário, 

manifestando nelas toda a sua riqueza. 

3. HINO 

A nós descei, divina luz! (bis)  

Em nossas almas acendei  
O amor, o amor de Jesus! (bis)  

Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai  
Luminoso raio, luminoso raio!  
Aos fiéis que oram com vibrantes sons,  

Dai os sete dons, dai os sete dons!  
Dai virtude e prêmio e no fim dos dias  

Eterna alegria, eterna alegria!  

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!  

5. LEITURA BÍBLICA – 1Pedro 3, 8-9.13-14.17-18.21-22 



Vivam todos na concórdia, sejam compassivos, cheios de amor 
fraterno, misericordiosos e humildes. Não paguem o mal com 

o mal, nem ofensa com ofensa. Ao contrário abençoem, 
porque para isto vocês foram chamados; para serem herdeiros 
da bênção. Quem lhes fará mal se vocês se aplicam em fazer o 

bem? Ao contrário, felizes de vocês, se sofrem pela justiça! 
Não tenham medo, nem fiquem perturbados. Se alguém lhes 
pede, estejam sempre dispostos a dar as razões da esperança 

que vocês têm, mas com modéstia e respeito, conservando a 
reta consciência. É melhor sofrer por fazer o bem do que 

sofrer por fazer o mal. O batismo  que agora salva vocês não  
consiste em lavar a sujeira do corpo mas em comprometer-se 
solenemente diante de Deus com uma consciência reta 

mediante a ressurreição de Jesus Cristo. 

6. 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. 

8. MEDITAÇÃO  
O apóstolo Pedro está escrevendo a comunidades que se 
encontram em meio a dificuldades e sofrimentos. O contexto 

destas comunidades era marcado por diversidade religiosa e 
diferentes maneiras de pensar. A tentação em situações como 

esta, é usar a mesma medida daqueles que hostilizam e 
causam sofrimento. Pedro encoraja a comunidade a responder 
corajosamente a quem a indagar, as razões pelas quais cultiva 

a esperança e luta por um mundo melhor, mas sem humilhar o 
adversário. O melhor antídoto para o mal é a prática da 

compaixão e do amor fraterno. Lembra que é melhor sofrer 
fazendo o bem, do que sofrer fazendo o mal. A raiz de tudo é 
o próprio Cristo que não usou de violência contra os que o 

odiavam. O batismo nos compromete com Jesus, com a sua fé 
e o seu jeito de viver.   

10. PRECES 
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Oremos a Cristo, elevado ao céu, razão da nossa esperança.  

Ouve, Senhor, a nossa prece. 

- Tu que desceste até nós pelo caminho do amor, faze-nos por 
este mesmo caminho, chegar a ti.  

- Faze, Senhor, que acabem as incompreensões e preconceitos 

entre cristãos, e cresçamos na unidade. 

- Fortalece as pessoas que estão frágeis e revela aos seus 
corações a tua Palavra de vida. 

   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:  

Ó Deus, festejando hoje a ascensão do teu Filho aos céus, nós 
te bendizemos pelo testemunho de todas as Igrejas. Fortalece 
os laços de unidade entre elas e congrega em tua casa 

homens e mulheres de todas as raças, tribos e línguas. Por 
Cristo, nosso Senhor! 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.   
www.revistadeliturgia.com.br 

 
 
 

 
 

 



 
 

 


