
CELEBRAR EM CASA - NOVENA DE PENTECOSTES 
5º dia 18 de maio 2021 – terça-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 quinto 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 com todas as Igrejas invocando o 
Espírito que realiza a unidade sem anular as diferenças. 

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) 
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. 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! 

2. 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. 

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 4,25-26.29-32 

Leitura da Carta de Paulo a Tito. Abandonem a mentira. Cada 
um diga a verdade a seu próximo, porque somos membros 
uns dos outros. Se ficarem irados, não pequem. Que o sol 
não se ponha sobre a ira de vocês. Que da boca de vocês 
não saia nenhuma palavra que prejudique, mas palavras 
boas para a edificação no momento oportuno, a fim de que 
façam bem para aqueles que as ouvem. E não entristeçam 

o Espírito de Deus com o qual vocês estão marcados para o 
dia da redenção. Afaste de vocês toda amargura, ira, 
cólera, gritaria, difamação e todo tipo de maldade. Sejam 
bons e misericordiosos uns com os outros, como também 
Deus perdoou a vocês em Cristo. 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. 

8. MEDITAÇÃO – oração silenciosa, depois segue a meditação: 

Nossa participação na páscoa de Jesus pelo batismo, faz de 
nós criaturas novas, à semelhança do Filho de Deus. É um 
caminho que trilhamos, não pelo nosso esforço pessoal,  mas 
graças ao Espírito de Jesus que habita em nós. A vida segundo 
o Espírito se traduz em amor concreto. Eis que a unidade 
entre irmãos, em nossa família, também entre as Igrejas, é 
um processo de conversão, de vencer o mal com o bem, a 
mentira com a verdade, a amargura com a alegria. Viver 
segundo o Espírito, na unidade, é viver como Cristo viveu, é 
amar como ele amou, dando-se, entregando a própria vida. 

10. PRECES 

Invoquemos o Espírito da verdade, que Ele renove todas as 
coisas. 

Vem, ó Santo Espírito. 

- Fonte de amor, livra a humanidade do ódio e da 
indiferença.  

- Sopro de vida, reúne todos os povos na defesa da vida e 
na busca da paz. 

- Defensor dos pobres, guia os que governam para que 
sirvam com justiça e no direito. 

   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 
Deus da vida, tu criaste todas as coisas na força do 
Espírito. Nesta oração pela unidade de todas as Igreja, nós 
te suplicamos, envia teu Espírito qual fogo que tudo 
transforma. Fortalece os laços de unidade entre todas as 
comunidades que confessam que Jesus é o Senhor. 
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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