
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAR EM CASA  

NOVENA DE PENTECOSTES 

8º dia - sexta-feira, 29 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 oitavo dia da nossa novena, oremos em comunhão 

com todas as Igrejas em oração pela unidade, invoquemos o 
Espírito luz, que ele venha dissipar as trevas da noite escura 
pela qual passa a humanidade. Oremos pelas Igrejas e 

todas as religiões para deem, ao mundo, com o testemunho 
da vida, uma palavra de paz e de concórdia. 

3. HINO 

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

O amor, o amor de Jesus! (bis)  

 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!  

5. LEITURA BÍBLICA – Gálatas 5,15.22a-23a.25 

Leitura da Carta aos Gálatas. Procedei segundo o Espírito. 
Assim não cedereis aos desejos mundanos. O fruto do 

Espírito é: caridade, alegria, paz, generosidade, ternura, 
bondade, lealdade, mansidão. Se vivemos pelo Espírito, 
procedamos também segundo o Espírito. 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 – oração silenciosa. Depois segue a meditação: 

Pelo batismo recebemos a força espiritual para vencer o 
mal, as tendências da velha criatura marcada pela 
desobediência a Deus que leva às intrigas, aos ciúmes, às 

discórdias. E assim, graças ao Espírito, temos a possibilidade 
de adotar um estilo de vida, marcado pela alegria, pela 

generosidade, pela lealdade para edificar o corpo de Cristo  
que somos nós: nossa família, a Igreja, cada pequeno grupo 
que vive como irmãos. Não se trata de uma obrigação, nem 

é automático, é uma possibilidade! Requer de nós uma 
escolha a cada dia, e muita vigilância. Mas nisto consiste a 

verdadeira liberdade para a qual Cristo nos libertou. 
Escolher o bem é um ato de liberdade.  

8. PRECES 

Ao Deus que derrama em nossos corações o seu Espírito, 
rezemos: 

Envia teu Espírito Senhor. 

- Por teu Espírito Santo, renova a terra e faze novas todas 
as coisas. 



- Ensina a teus discípulos e discípulas a não se conformarem 
com nenhuma injustiça. 

- Por teu Espírito Santo, cura os doentes, consola os que 
sofrem e dá a vida eterna aos que partira desta vida. 
-  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 santo e fonte de vida, nós cantamos tua fidelidade 

enviando sobre a Igreja e o mundo inteiro e energia 
amorosa do teu Espírito. Que ele seja luz na noite das 
nossas provações. Que ele nos livre da tristeza que deprime. 

Que ele a todas as Igrejas a graça da unidade. Congrega em 
tua casa homens e mulheres de todas as raças, tribos e 
línguas. Por Cristo, nosso Senhor! Amém. 

9. 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! 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
PENHA CARPANEDO 

a congregação Discipulas do Divino Mestre,  
membro da Rede Celebra.   

www.revistadeliturgia.com.br 


