
CELEBRAR EM CASA - NOVENA DE PENTECOSTES 

9º dia - sábado 22 de maio 2021  

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 ultimo dia da novena à espera do Espírito, 
intensifiquemos nossa oração, pela unidade das Igrejas e 
pelo diálogo entre todas as religiões.  Bendizemos a Deus 
pelo testemunho das Igrejas que em nome da fé em Jesus 
tomam partido a favor das grandes causas. E peçamos 
perdão por aquela parte do rebanho de Cristo, que usa o 
seu nome para sustentar suas iniquidades que depõem 
contra a vida do pobre, das mulheres, dos indígenas, nos 
negros, do refugiados. 

4. HINO 

A nós descei, divina luz! (bis)  
Em nossas almas acendei  
O amor, o amor de Jesus! (bis)  

1. 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!  

    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!  

5. 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!  

6. LEITURA BÍBLICA – Atos 2,12-14 

Leitura da Carta de Paulo aos Romanos.  
Os apóstolos voltaram para Jerusalém, partindo do 
chamado monte das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, 
à distância de uma caminhada de sábado. Quando 
chegaram, subiram para a sala superior, onde costumavam 
ficar. Eram Pedro e o João, Tiago e André, Filipe e Tomé, 
Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o 

Zelota; e Judas filho de Tiago. Todos tinham os mesmos 
sentimentos e perseveravam em oração, com algumas 
mulheres, entre as quais, Maria, mãe de Jesus e os irmãos 
dele. Palavra do Senhor. 

7. 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 - Silêncio, partilha...depois segue a meditação: 

Depois que Jesus foi elevado ao céu, a comunidade dos 
seus discípulos e discípulas volta a Jerusalém. Recorda as 
palavras de Jesus depois da ressurreição, de não se 
distanciarem de Jerusalém, enquanto não forem revestidos 
da força do alto [Cf. Lc 24,49]. A comunidade reuniu-se na 
sala onde costumava se encontrar e onde Jesus celebrou 
com ela a sua última ceia. Em torno dos apóstolos a 
comunidade começa a se organizar. É uma comunidade de 
homens e mulheres, discípulos e parentes de Jesus. As 
diferenças não impedem que tenham os mesmos 
sentimentos, condição importante para a vida e a oração 
comum. Estão em oração assídua, recomendada e 
praticada por Jesus.  Maria mãe de Jesus recebe destaque. 
De fato, na anunciação, Maria viveu a experiência de ser 
revestida com  força do alto, por isso se torna fator de 
unidade para a comunidade ferida de morte.  

9. PRECES  

Invoquemos, com toda confiança, o Espírito Santo, nosso 
defensor e consolador  

Recria-nos com o teu sopro de vida. 

- Espírito Santo criador, no princípio, tu pairavas sobre as 

águas, todos os seres ganharam vida com o teu sopro  

e sem ti todo vivente volta ao pó. 

- Espírito Santo inspirador, sob a tua guia todos os profetas 
e profetizas falaram e agiram, dando testemunho do 
Messias, Servo de Deus. 

- Espírito Santo força do Altíssimo estendeste tua sombra 
sobre Maria, a encheste de graça e amor e ela se tornou 
mãe do Filho de Deus. 

-  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, fonte de toda a luz, nós te agradecemos porque pelo 
teu Espírito animaste a vida e a missão dos primeiros 
discípulos e discípulas de Jesus. Ilumina com o mesmo 
Espírito os nossos corações e acende neles o fogo do teu 
amor, para que sejamos testemunhas da tua palavra 
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! 


