
CELEBRAR EM CASA - NOVENA DE PENTECOSTES 

7º dia 28 de maio 2020 – quinta-feira 

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 sétimo 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 pela paz e unidade entre as Igrejas, 
com todas as religiões.  Invoquemos o Espírito fogo que 
derrete o gelo da indiferença e da intolerância. 

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 - Efésios 4,1-6 

Leitura da Carta de Paulo aos Efésios. Irmãos, eu prisioneiro 
no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a 
vocação que recebestes. Sejam humildes, amáveis, 
pacientes e suportem-se uns aos outros no amor. 
Mantenham entre vocês laços de paz, para conservar a 
unidade do Espírito. Há um só corpo e um só Espírito, assim 
como a vocação de vocês os chamou a uma só esperança: 
há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só 

Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age por 
meio de todos e está presente em todos. 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... depois segue a meditação: 

Paulo exorta a comunidade a viver de acordo com a sua 
vocação, ou seja, a vocação à fé em Cristo, recebida no 
batismo. Crer em Jesus, implica crer como Jesus, fazer as 
obras de Jesus. Paulo exorta também a manter a união da 
comunidade e apresenta como indispensáveis o exercício da 
humildade e da caridade. A unidade não anula a diversidade, 
como o corpo; ele tem muitas e diferentes partes, mas tudo 
concorre para o bem estar de todo o corpo. Eis porque a 
unidade é um caminho de conversão, pois conviver com a 
diferença não é fácil, requer “sair da nossa zona de conforto”. 
O motivo desta paixão pela unidade é que a comunidade 
cristã é o corpo de Cristo. Ele está sempre presente no meio 
de nós com o seu Espírito. E o corpo de Cristo não pode estar 
dividido. 

10. PRECES 

Com as Igrejas em oração, invoquemos o Espírito de Jesus, 
que venha com sua força de paz.  

Vem, Espírito Santo, vem iluminar.. 

- Grande defensor, socorre os que sofrem, os indefesos, os 
injustiçados, os perseguidos.  

- Ajuda-nos a superar toda atitude de intolerância e de 
preconceito e faze-nos crescer na cooperação e no respeito. 

- Abre nossas mentes e nossos corações para discernir os 
teus sinais no meio das contradições do nosso cotidiano. 

   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, peregrino em todas as nossas andanças pelas 
estradas deste mundo. Livra-nos do desânimo e da 
acomodação. Envia teu Espírito sobre todas as pessoas que 
creem em ti e dá às Igrejas a graça de dizer ao mundo,  
com o próprio testemunho, a palavra da paz. 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! 
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