
NOVENA DE PENTECOSTES 

OFÍCIO DA TARDE 

 

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. 

 

2. ABERTURA -  

- Verdadeiramente ressurgiu Jesus, (bis) 

cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis) 

 

- Ao entardecer, desse mesmo dia, (bis) 

sobre os amigos sopras paz e alegria! (bis) 

 

- Dos recantos todos, vem juntar teu povo; 

(bis) 

Teus filhos, tuas filhas, congregar de novo. 

(bis) 

 

-  Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, 

(bis) 

glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! 

(bis) 



- Aleluia irmãs, aleluia irmãos! (bis) 

Cristo é nossa Páscoa, a Deus louvação! (bis) 

 

- Aos cristãos, Senhor, traz a unidade, (bis) 

Para que o mundo creia em tua verdade. (bis) 

 

3. RECORDAÇÃO DA VIDA 

1º DIA (SEXTA-FEIRA – 22-05-2020): 

Começamos hoje a 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. 

Unimos nossa oração ao clamor que sobe aos 

céus de todas as partes do mundo, por mais vida 

e liberdade, por justiça e paz. Invoquemos o 

Espírito, sobre os países do Oriente médio, para 

que gozem do direito e da paz. 

 

2º DIA (SÁBADO – 23-05-2020) 

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 têm seus 

filhos envolvidos na droga e na criminalidade.    

 

3º DIA (DOMINGO – 24-05-2020) 

Recordação da vida: 

Neste terceiro dia da novena, com Cristo no dia 

da sua ascensão aos céus, oramos em comunhão 

com todas as Igrejas que nesta semana se unem 

em oração pela Unidade dos cristãos. Hoje, 

oramos, especialmente, pelas comunidades 

católicas do Brasil e de todo mundo. 

 

4º DIA (SEGUNDA-FEIRA – 25-05-2020) 

Recordação da vida: 

Neste quarto dia da nossa novena de 

pentecostes, em comunhão com todas as Igrejas 

que nesta semana se unem em oração pela 

Unidade dos cristãos, bendizemos pelo 

testemunho das Igrejas ortodoxas e oremos por 

elas.  

 

5º DIA (TERÇA-FEIRA – 26-05-2020) 

Recordação da vida  

Neste quinto dia da nossa novena de 

pentecostes, em comunhão com todas as 



Igrejas que nesta semana se unem em oração 

pela Unidade dos cristãos, bendizemos pelo 

testemunho das Igrejas de tradição luterana 

e oremos por elas.  

 

6º DIA (QUARTA-FEIRA – 27-05-2020) 

Recordação da vida  

Neste sexto dia da nossa novena de 

pentecostes, em comunhão com todas as 

Igrejas que nesta semana se unem em oração 

pela Unidade dos cristãos, bendizemos pelo 

testemunho das Igrejas de tradição 

calvinista, e oremos por elas. 

 

7º DIA (QUINTA-FEIRA – 28-05-2020) 

Recordação da vida 

Neste sétimo dia da nossa novena de 

pentecostes, em comunhão com todas as 

Igrejas que nesta semana se unem em oração 

pela Unidade dos cristãos, bendizemos pelo 

testemunho das Igrejas de tradição anglicana 

e oremos por elas.  

 

 



8º DIA (SEXTA-FEIRA - 29-05-2020) 

Recordação da vida 

Neste oitavo dia da nossa novena de 

pentecostes, em comunhão com todas as 

Igrejas que nesta semana se unem em oração 

pela Unidade dos cristãos, bendizemos pelo 

testemunho das Igrejas de tradição batista e 

oremos por elas.  

 

9º DIA (SÁBADO – 30-05-2020) 

Recordação da vida 

Neste último dia da nossa novena de 

pentecostes em comunhão com todas as 

Igrejas que nesta semana se unem em oração 

pela Unidade dos cristãos, demos graças 

pelo testemunho das Igrejas pentecostais e 

oremos por elas. Já na Vigília de 

Pentecostes, agradecendo por todas as 

manifestações do Espírito de Deus no 

mundo, invoquemos que Ele venha e realize 

nas Igrejas e entre os povos um novo 

pentecostes de paz e entendimento. 

 

 

 



4. HINO 

1. Ó vem, Divino criador,  

Espírito entre nós morar,  

Aumenta em nós o teu calor,  

Vem nossas vidas animar. 

2. Supremo dom que vem dos céus, 

Da vida a fonte principal; 

Unção de paz aos filhos teus,  

És fogo e luz, sol abissal 

3. Os sete dons da graça tens,  

És dedo na divina mão; 

Promessa eterna, agora vens  

Orar em nós a tua oração. 

4. Os nossos corpos tua luz 

Transforma em tempos de louvor: 

Nesse clarão se reproduz 

O nosso impulso para o amor. 

5. Os opressores vens vencer, 

E o povo pobre, libertar. 

ninguém nos poderá deter 

Pois nossos passos vens guiar. 

6. Do Pai, por ti, sabemos nós, 

Do Filho que desceu dos céus: 



Tu deles vens, e a uma voz 

Louvamos sempre o trino Deus. Amém. 

 

5. SALMO 68(67) 

Celebrando a manifestação do Senhor 

nas lutas das antigas tribos de Israel e 

nas procissões do templo, adoremos a 

ele presente e atuante na caminhada do 

nosso povo e renovemos nossa confiança 

no Espírito que conduz a nossa história 

por caminhos de paz e concórdia.  

Teu Espírito envia, aleluia, aleluia! 

1.Levanta-se Deus, cadê os inimigos?...  

Na sua presença perecem os iníquos! 

São como fumaça que desaparece, 

são cera no fogo, que logo derrete! 
 

2. Os justos se alegram diante de Deus, 

cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus!  

Abri o caminho ao grão-cavaleiro, 

dançai diante dele, Senhor justiceiro. 

 

3. Dos órfãos é Pai, das viúvas juiz, 

em sua morada só ele é quem diz: 

quem ‘stava sozinho, família encontrou, 



quem ‘stava oprimido, sua mão libertou! 

 

4. À frente do povo saíste, ó Deus, 

os céus gotejaram, a terra tremeu; 

na sua presença se abala o Sinai, 

é Deus que avança, que avança e vai! 
 

5. U'a chuva abundante do céu 

derramaste 

e a tua herança exausta saciaste; 

fizeste em tua paz viver teu rebanho 

e os necessitados tiveram seu ganho. 
 

6. Falou sua Palavra, saem os 

portadores, 

debandam os reis e fartam-se os pobres! 

Imenso é o poder de nosso Senhor, 

subindo às alturas, cativos levou. 

 

7. 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!  

 



6. CÂNTICO DE EFÉSIOS (1,3-10) 

Baseados numa antiga bênção do povo de 

Deus, proclamemos a bondade de Deus que se 

manifesta no seu amor por nós.   

 

Bendito seja Deus,  

Pai do Senhor, Jesus Cristo, 

por Cristo nos brindou  

 todas as bênçãos do Espírito. 

1. Pois juntamente com Cristo,  

antes de o mundo criar, 

Deus já nos tinha escolhido  

a fim de nos consagrar. 

De amor oferta sem mancha;  

para adoção destinou, 

seus filhos somos por Cristo,  

de sua graça o louvor. 

2. Pois sobre nós esta graça,  

conforme havia traçado, 

Deus, nosso Pai derramou 

pelo seu Filho amado, 

que com seu sangue consegue  

para nós a libertação, 



a remissão dos pecados,  

graça sem comparação! 

3. Sim, derramou sobre nós  

graça abundante e saber, 

nos revelando o Mistério,  

plano do seu bem-querer, 

De conduzir a história 

à plena realização: 

Cristo encabeça o universo  

terras e céus se unirão! 

 

7. LEITURA BÍBLICA - Romanos 8,25-27 

 (1º E 2º DIAS DA NOVENA) 

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. E aquele 

que penetra o íntimo dos nossos corações sabe 

qual é a intenção do Espírito. Pois é sempre 

segundo Deus que o Espírito intercede em favor 

dos santos. Palavra do Senhor. 

 



3º E 4º DIA DA NOVENA 

Leitura:  Atos 10,40-43: 

Leitura dos Atos dos Apóstolos. Deus 

ressuscitou Jesus no terceiro dia, concedendo-

lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às 

testemunhas que Deus havia escolhido: a nós, 

que comemos e bebemos com Jesus, depois que 

ressuscitou dos 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 dele: Todo aquele 

que crê em Jesus recebe, em seu nome, o perdão 

dos pecados. Palavra do Senhor. 

 

5º E 6º DIA DA NOVENA 

Leitura: Tito 3,5b-7 

Leitura da Carta de Paulo a Tito. Deus nos 

salvou quando renascemos e fomos renovados 

no batismo pelo Espírito Santo, que ele 

derramou abundantemente sobre nós por meio 

do nosso Salvador Jesus Cristo. Justificados 

assim, pela sua graça, nos tornamos na 

esperança herdeiros da vida eterna. Palavra do 

Senhor. 



7º E 8º DIA DA NOVENA 

Leitura: Efésios 4,2-6 

Leitura da Carta de Paulo aos Efésios. 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. 

 

9º DIA DA NOVENA 

Leitura: Romanos 8,11 

Leitura da carta aos Romanos. Se o Espírito 

daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos 

mora em vós, então aquele que ressuscitou 

Jesus Cristo dentre os mortos vivificará 

também vossos corpos mortais por meio do 

seu Espírito que mora em vós. Palavra do 

Senhor. Graças a Deus. 

 



 

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 teu dons, 

Aleluia, aleluia. 

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

Vem Espírito de Deus, aleluia, aleluia. 

 

 

8. MEDITAÇÃO - Silêncio, partilha... 

 

9. CÂNTICO DE MARIA - Lucas 1,46-55 – 

melodia RM 14 

O Espírito Santo o defensor,  

ensinará a vocês todas as coisas. 

 

-  A minh'alma engrandece o Senhor  

   E exulta o meu espírito em Deus, meu 

Salvador; 



-  Porque olhou para a humildade de sua 

serva, 

   Doravante as gerações hão de chamar-me 

de bendita. 

-  O Poderoso fez em mim maravilhas, 

   E santo é o seu nome! 

-  Seu amor para sempre se estende  

   Sobre aqueles que o temem; 

-  Manifesta o poder de seu braço,  

   Dispersa os soberbos; 

-  Derruba os poderosos de seus tronos 

    E eleva os humildes; 

-  Sacia de bens os famintos,  

   Despede os ricos sem nada. 

-  Acolhe Israel, seu servidor, 

   Fiel ao seu amor. 

-  Como havia prometido a nossos pais,  

   Em favor de Abraão e de seus filhos para 

sempre. 

-  Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.

  

   Como era no princípio, agora e sempre. 

Amém!  

 

 

 



10. PRECES 

Com Maria e os apóstolos, invoquemos a vinda 

do Espírito Santo.  

Ó Senhor, venha sobre teu Espírito de amor! 

- Renova, Senhor, a tua Igreja, na força do 

Evangelho e torna-a capaz de acolher, na 

ternura do teu Espírito, todas .as pessoas que te 

procuram.  

-  Faze, Senhor, que acabem as incompreensões 

e preconceitos entre cristãos, e cresçamos na 

unidade. 

-  Fortalece em tua Igreja o serviço dos pobres 

e faze crescer entre nós o ministério da 

reconciliação. 

- Ilumina-nos para que sempre saibamos as 

razões de nossa fé e sejamos vigilantes à espera 

do dia luminoso da tua vinda. 

   Preces espontâneas... 

 

CONVITE PARA O PAI-NOSSO 

PRESIDENTE DA CELEBRAÇÃO: Dá, ó Senhor, a 

todas as religiões a graça da comunhão em ti e, 

às Igrejas cristãs, a unidade visível.  



TODOS: Que nós sejamos um para que o 

mundo creia. 

 

Pai nosso... pois vosso é o reino, o pode e a 

glória para sempre. 

 

ORAÇÃO (1º E 2º DIAS): 

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. Amém! 

 

ORAÇÃO FINAL - 3º DIA 

Ó Deus, festejando hoje a ascensão do teu Filho 

aos céus, nós te bendizemos pelo testemunho da 

Igreja Católica, seu sentido de unidade, seu 

fervor missionário e a fé em teus sacramentos. 

Suplicamos por ela para que permaneça sempre 

aberta - católica - sem nenhuma discriminação. 

Fortalece os laços de unidade que nos ligam a 

ela e congrega em tua casa homens e mulheres 



de todas as raças, tribos e línguas. Por Cristo, 

nosso Senhor! Amém. 

 

ORAÇÃO FINAL - 4º DIA 

Ó Deus, verdade e beleza plena, nós te 

bendizemos pelo testemunho das Igrejas 

Ortodoxas, seu sentido de mistério e beleza, sua 

consciência de participação na tua vida divina. 

Nós hoje suplicamos por ela: que não esmoreça 

na busca do teu rosto. Fortalece os laços de 

unidade que nos ligam a ela e sustenta os 

cristãos e cristãs na profissão da fé verdadeira. 

Por Cristo, nosso Senhor! Amém. 

 

ORAÇÃO FINAL - 5º DIA 

Ó Deus, palavra viva e eficaz, nós te 

bendizemos pelo testemunho das Igrejas de 

tradição luterana, pelo valor que dão às 

Escrituras e ao sacerdócio comum de todos os 

batizados. Nós, hoje, suplicamos por elas: que 

sejam sempre fiéis aos teus mandamentos. 

Fortalece os laços de unidade que nos ligam a 

elas e conduze sempre os teus amados por tuas 

estradas. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 



ORAÇÃO FINAL - 6º DIA 

Ó Deus, que nos escolheste desde a criação 

do mundo para sermos santos, nós te 

bendizemos pelo testemunho das Igrejas de 

tradição calvinista, especialmente por sua 

confiança total no teu amor que tudo 

conduz. Nós, hoje, suplicamos por elas: 

permaneçam sempre em teus caminhos. 

Fortalece os laços de unidade que nos ligam 

a elas e reúne os teus eleitos de todos os 

cantos do mundo em teu reino. Por Cristo, 

nosso Senhor. Amém. 

 

ORAÇÃO FINAL - 7º DIA 

Ó Deus, comunhão de amor, nós te 

bendizemos pelo testemunho das Igrejas de 

tradição anglicana e pela busca da 

igualdade em cada comunidade. Nós, hoje, 

suplicamos por elas: que continuem com 

audácia a edificar comunidades 

verdadeiras! Fortalece os laços de unidade 

que nos ligam a elas e acaba com todas as 

divisões entre os cristãos. Por Cristo, nosso 

Senhor. Amém.            

 



ORAÇÃO FINAL - 8º DIA 

Ó Deus, fonte de vida, nós te bendizemos 

pelo testemunho das Igrejas de tradição 

batista, especialmente pela radicalidade 

com que assumem a vivência do batismo. 

Nós, hoje, suplicamos por elas: que 

perseverem sempre no seguimento de 

Jesus! Fortalece os laços de unidade que 

nos ligam a elas e reúne todos os batizados 

e batizadas na comunhão do teu amor. Por 

Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 

ORAÇÃO FINAL - 9º DIA 

Ó Deus, força de compaixão, nós te 

bendizemos pelo testemunho das Igrejas 

pentecostais, a experiência que fazem do 

teu Espírito e do teu amor que cura nossas 

feridas. Nós, hoje, suplicamos por elas: que 

não cansem de cantar o teu louvor! 

Fortalece os laços de unidade que nos ligam 

a elas e conduze todos os teus crentes na 

ternura dos teus caminhos. 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! 


