
CELEBRAR EM CASA - NOVENA DE PENTECOSTES 

4º dia - Segunda-feira 25 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 quarto dia da novena de Pentecostes, que relembra a 
oração perseverante dos apóstolos, junto com Maria e 
outros discípulos e discípulas de Jesus à espera das suas 
promessas, oremos em comunhão com todas as Igrejas que 
dedicam esta semana à oração pela unidade dos cristãos. 
Invoquemos o Espírito que é fonte de paz e unidade. 

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!  

Vinde, pai dos pobres, doador dos dons,  
Luz dos corações, luz dos corações!  

Grande defensor, em nós habitai,  
E nos confortai, e nos confortai!  

Na fadiga pouso, no ardor brandura,  
E na dor ternura, e na dor ternura!  

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 - Atos 10,34-43: 

Leitura dos Atos dos Apóstolos. Pedro tomou a palavra e 
disse: “Na verdade, eu me dou conta de que Deus não faz 
diferença entre as pessoas. Pelo contrário, em qualquer 
nação, quem pratica a justiça é agradável a ele. Deus 
enviou sua palavra aos filhos de Israel e lhes anunciou a 
Boa-Nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de 
todos. Vocês sabem o que aconteceu por toda a Judeia, 
começando pela Galileia, depois do batismo pregado por 
João: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito 
Santo e com poder. E Jesus passou fazendo o bem e 
curando todos os que estavam dominados pelo poder do 
mal, porque Deus estava com Jesus. E nós somos 

testemunhas de tudo o que ele fez na região da Judeia e em 
Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o num madeiro. 
Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia, e fez com que ele 
aparecesse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus 
havia escolhido antes: a nós, que comemos e bebemos com 
Jesus, depois da sua ressurreição dentre os mortos. E Jesus 
nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o 
constituiu Juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão 
testemunho a respeito de Jesus, dizendo que todo  aquele 
que acredita nele recebe, em seu nome, o perdão dos 
pecados. Palavra do Senhor. 

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. 

7. MEDITAÇÃO - Silêncio, partilha... 

A comunidade dos discípulos e discípulas, que deve 
prolongar o caminho que Jesus fez, está agora numa 
situação nova. Há pessoas que vêm de outras culturas e 
religiões, diferentes do judaísmo. Pela lei judaica quem 
convivesse com essa gente ficava impuro. Pedro é o 
primeiro a romper com esta barreira. O critério para ser 
povo de Deus é a prática da justiça. Esta orientação se 
apoia na ação de Jesus de Nazaré, o ungido de Deus, que 
passou entre nós fazendo o bem, curando, sem perguntar 
pela raça ou religião. Portanto, quem adere a Jesus de 
verdade, terá que seguir por este caminho. Em nossos dias 
muito se fala de Jesus. Mas que Jesus? Como falar de Jesus 
e adotar uma conduta que promove a violência, o ódio e a 
intolerância.  

10. PRECES 

Invoquemos o Espírito prometido, sobre a Igreja e toda a 
humanidade.  

Vem Espírito Santo, vem iluminar. 

- Vem Espírito Santo, luz dos corações, guia dos que 
buscam a verdade.   

- Vem Espírito Santo, força na provação, cura dos doentes. 

- Vem Espírito Santo, brandura na dureza, consolação dos 
que sofrem. 

Preces espontâneas... 

- Dá 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, que venha sobre todas as Igrejas a força do teu 
Espírito, 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 ajuda mútua, 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! 


