
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CELEBRAR EM CASA  

NOVENA DE PENTECOSTES 

6º dia 19 de maio 2021 – quarta-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 sexto 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 pela unidade. 

Invoquemos o Espírito, luz dos corações, para que sigamos, 
na cooperação e no respeito, em busca da paz. 

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!  

    Aos fiéis que oram com vibrantes sons,  
Dai os sete dons, dai os sete dons!  

Dai virtude e prêmio e no fim dos dias  
Eterna alegria, eterna alegria!  

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 ‘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 –  I Cor 2,9-10.12 

Leitura da primeira carta aos Coríntios. O que Deus 

preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais 
viram, nem ouvidos ouviram, nem coração algum jamais 
pressentiu. E Deus revelou esse mistério a nós mediante o 

Espírito. Pois o Espírito conhece tudo, mesmo as 
profundezas de Deus. E nós não recebemos o espírito do 
mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para assim 

reconhecermos as coisas que Deus nos concedeu 
gratuitamente. 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 

Jesus, depois da sua última ceia, antes da morte, disse aos 
discípulos: O Espírito que o Pai vai enviar em meu nome, ele 
ensinará a vocês todas as coisas e lembrará a vocês tudo o 
que eu lhes tenho dito. É deste Espírito que Paulo está 
falando na leitura que acabamos de ouvir: É o Espírito que 

vem de Deus e nos dá o verdadeiro conhecimento da 
Palavra de Deus, a Palavra revelada nas Escrituras e a 

Palavra revelada na vida. Quantas coisas, estamos vivendo, 
nestes tempos difíceis de pandemia! Quantas dores! Mas 
também quanta solidariedade, quanto gesto de cuidado e de 

amor. É o Espírito que move estes gestos e é Ele que nos 
faz enxergar as obras de Deus no meio das contradições da 

vida. A própria ciência, colocada a serviço da vida, pode ser 
lida como uma palavra de Deus para a humanidade. Afinal, 
a inteligência humana é obra do Espírito Santo de Deus. 

8.  PRECES 



Com Maria e os apóstolos, invoquemos o Espírito que faz 
novas todas as coisas..  

Vem Espírito Santo, vem iluminar. 

- Espírito de luz, vem nos iluminar em nossas provações e 
que sempre saibamos dar as razões da nossa fé e da nossa 

esperança. 

- Espírito de paz e unidade, vem dar fim às incompreensões 
e preconceitos entre cristãos, para que cresçamos na 

unidade. 

-  Espírito de sabedoria, vem abrir mentes e corações à 

Palavra, que se revela nas Escrituras e nos acontecimentos 
da 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, promessa de paz, vem em socorro da humanidade 

ferida pela doença, pela guerra e pela fome. Nesta oração 
pela unidade, nós te suplicamos pela unidade entre as 
Igrejas e com todas as religiões. 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! 

 
 
 

              PENHA CARPANEDO      

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

www.revistadeliturgia.com.br 


