
CELEBRAR EM CASA - NOVENA DE PENTECOSTES 

1º dia Sexta-feira 27 de maio - 2022  

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 
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 saúde e justiça. Invoquemos o 
Espírito Santo, defensor da vida e fonte de cura de todas as 
nossas dores. 

3. 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!  

Na fadiga pouso, no ardor brandura,  

E na dor ternura, e na dor ternura!  

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!  

7. LEITURA BÍBLICA - Romanos 8, 11.14-17 

Leitura da Carta de Paulo aos Romanos. Se o Espírito 
daquele que ressuscitou Jesus dos mortos mora em vocês, 
Ele que ressuscitou Cristo dos mortos dará vida a aos corpos 
mortais de vocês, por meio do seu Espírito que habita em 
vocês. De fato, vocês que são guiados pelo Espírito são filhos 
de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de 
escravos, para de novo estarem no medo, mas receberam 
um espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos: 

“Abba! Pai”. O Próprio Espírito se une ao nosso espírito para 
testemunhar que somos filhos e filhas de Deus.  Palavra do 
Senhor. 

5. 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. 

6. MEDITAÇÃO - Oração silenciosa... depois segue a meditação:  

O Espírito que habita em nossos corações nos move a uma 
relação de filiação com Deus que nos permite chamá-Lo Abba. 
Com esta palavra aramaica que as crianças se dirigem 
carinhosamente aos pais, Jesus fala com seu Pai [cf. Mc 14,36]. 
Portanto, podemos invocar o Pai como Jesus invoca 
ternamente, com toda a confiança e intimidade de Filho amado. 
E nós o fazemos juntamente com Jesus, pois todas as vezes 
que nos reunimos, Ele se faz presente no meio de nós e nos 
associa à sua oração. A nossa voz se une à sua voz, na intima 
certeza de que o Pai ouve a nossa voz, na voz do Filho e do seu 
Espírito que oram em nós. 

7. PRECES 

Invoquemos a Cristo, que por sua ressurreição deu-nos vida 
nova. 

Firma, Senhor, os nossos passos! 

- 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.  

- Fortalece em tua Igreja o serviço aos 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... 

- 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: 

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, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. 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 



CELEBRAR EM CASA - NOVENA DE PENTECOSTES 

2º dia – Sábado, 28 de maio - 2022  

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 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 

são vítimas da criminalidade. Que o sopro de Deus que 

dá vida, sustente os nossos governadores, para que 

decidam sempre a favor da vida.   

3. HINO 
A nós descei, divina luz! (bis)  

Em nossas almas acendei  
O amor, o amor de Jesus! (bis)  

1. 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!  

7. LEITURA BÍBLICA - Romanos 8,26-27 

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. Deus 

que conhece o íntimo dos nossos corações sabe qual é a 

oração do Espírito. Pois é sempre segundo Deus que o 
Espírito intercede em favor dos santos. Sabemos que 

tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, 
daqueles que são chamados para a salvação, de acordo 

com o projeto de Deus Palavra do Senhor. 

5. 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. 

6. MEDITAÇÃO -  Oração silenciosa.. Depois segue a meditação:  

A nossa prece é pobre e insuficiente, não sabemos pedir 

conforme o plano de Deus para nós. Mas Deus é como a 

mãe que compreende o balbuciar do seu bebê, porque o 
ama. O amor tudo compreende. E Deus compreende o 

nosso clamor, a nossa prece meio desajeitada, porque o 
seu Espírito habita em nossos corações e é ele que ora em 

nós, numa linguagem que nós não entendemos, mas que é 
compreensível para o Pai. E é o Espírito que nos faz 

compreender que tudo coopera para o nosso bem, até 

mesmo o sofrimento que muitas vezes parece maior do que 
nós. Que o Espírito venha em socorro de nossa fraqueza e 

que possamos ouvir o silêncio da sua prece em nós. 

7. PRECES 

Invoquemos a Cristo, fonte de alegria e paz. 

Ó Senhor, venha sobre nós o teu Espírito de amor! 

- Senhor Jesus, seja tu mesmo a alegria que nada e 
ninguém pode roubar de nós, teus filhos e filhas. 

- Desperta em nossos corações o desejo de te buscar e 
um ouvido atento à tua Palavra. 

. Consola as milhares de pessoas que choram a morte de 
seus parentes e amigos.  

   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: 
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, com o Pai na unidade do Espírito Santo. 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 e 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 



CELEBRAR EM CASA - NOVENA DE PENTECOSTES 

3º dia  domingo 29 de maio 2022  

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 domingo da ascensão do Senhor, terceiro dia da novena 
de Pentecostes, oremos em comunhão com todas as Igrejas 
cristãs que hoje iniciam a semana de oração pela unidade dos 
cristãos. Invoquemos o Espírito que dobra toda dureza e une 
os corações, não anulando as diferenças, ao contrário, 
manifestando nelas toda a sua riqueza. 

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 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 – 1Pedro 3, 8-9.13-14.17-18.21-22 
Vivam todos na concórdia, sejam compassivos, cheios de 
amor fraterno, misericordiosos e humildes. Não paguem o mal 
com o mal, nem ofensa com ofensa. Ao contrário abençoem, 
porque para isto vocês foram chamados; para serem herdeiros 
da bênção. Quem lhes fará mal se vocês se aplicam em fazer 
o bem? Ao contrário, felizes de vocês, se sofrem pela justiça! 
Não tenham medo, nem fiquem perturbados. Se alguém lhes 
pede, estejam sempre dispostos a dar as razões da esperança 
que vocês têm, mas com modéstia e respeito, conservando a 
reta consciência. É melhor sofrer por fazer o bem do que 
sofrer por fazer o mal. O batismo  que agora salva vocês não  
consiste em lavar a sujeira do corpo mas em comprometer-se 

solenemente diante de Deus com uma consciência reta 
mediante a ressurreição de Jesus Cristo. 

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  

O apóstolo Pedro está escrevendo a comunidades que se 
encontram em meio a dificuldades e sofrimentos. O contexto 
destas comunidades era marcado por diversidade religiosa e 
diferentes maneiras de pensar. A tentação em situações como 
esta, é usar a mesma medida daqueles que hostilizam e 
causam sofrimento. Pedro encoraja a comunidade a responder 
corajosamente a quem a indagar, as razões pelas quais cultiva 
a esperança e luta por um mundo melhor, mas sem humilhar 
o adversário. O melhor antídoto para o mal é a prática da 
compaixão e do amor fraterno. Lembra que é melhor sofrer 
fazendo o bem, do que sofrer fazendo o mal. A raiz de tudo é 
o próprio Cristo que não usou de violência contra os que o 
odiavam. O batismo nos compromete com Jesus, com a sua fé 
e o seu jeito de viver.   

10. PRECES 

Oremos a Cristo, elevado ao céu, razão da nossa esperança.  

Ouve, Senhor, a nossa prece. 

- Tu que desceste até nós pelo caminho do amor, faze-nos por 
este mesmo caminho, chegar a ti.  

- Faze, Senhor, que acabem as incompreensões e 
preconceitos entre cristãos, e cresçamos na unidade. 

- Fortalece as pessoas que estão frágeis e revela aos seus 
corações a tua Palavra de 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, festejando hoje a ascensão do teu Filho aos céus, nós 
te bendizemos pelo testemunho de todas as Igrejas. Fortalece 
os laços de unidade entre elas e 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 
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CELEBRAR EM CASA - NOVENA DE PENTECOSTES 

4º dia Segunda-feira 30 de maio - 2022  

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 quarto 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 em comunhão com todas as Igrejas que 
dedicam esta semana à oração pela unidade dos cristãos. 
Invoquemos o Espírito que é fonte de paz e unidade. 

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!  

Vinde, pai dos pobres, doador dos dons,  

Luz dos corações, luz dos corações!  

Grande defensor, em nós habitai,  

E nos confortai, e nos confortai!  

Na fadiga pouso, no ardor brandura,  

E na dor ternura, e na dor ternura!  

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 - Atos 10,34-43: 

Leitura dos Atos dos Apóstolos. Pedro tomou a palavra e 
disse: “Na verdade, eu me dou conta de que Deus não faz 
diferença entre as pessoas. Pelo contrário, em qualquer 
nação, quem pratica a justiça é agradável a ele. Deus 
enviou sua palavra aos filhos de Israel e lhes anunciou a 
Boa-Nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de 
todos. Vocês sabem o que aconteceu por toda a Judeia, 
começando pela Galileia, depois do batismo pregado por 
João: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito 
Santo e com poder. E Jesus passou fazendo o bem e 
curando todos os que estavam dominados pelo poder do 
mal, porque Deus estava com Jesus. E nós somos 

testemunhas de tudo o que ele fez na região da Judeia e em 
Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o num madeiro. 
Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia, e fez com que ele 
aparecesse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus 
havia escolhido antes: a nós, que comemos e bebemos com 
Jesus, depois da sua ressurreição dentre os 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 a respeito de Jesus, dizendo que todo  aquele 
que acredita nele recebe, em seu nome, o perdão dos 
pecados. 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... 

A comunidade dos discípulos e discípulas, que deve 
prolongar o caminho que Jesus fez, está agora numa 
situação nova. Há pessoas que vêm de outras culturas e 
religiões, diferentes do judaísmo. Pela lei judaica quem 
convivesse com essa gente ficava impuro. Pedro é o 
primeiro a romper com esta barreira. O critério para ser 
povo de Deus é a prática da justiça. Esta orientação se 
apoia na ação de Jesus de Nazaré, o ungido de Deus, que 
passou entre nós fazendo o bem, curando, sem perguntar 
pela raça ou religião. Portanto, quem adere a Jesus de 
verdade, terá que seguir por este caminho. Em nossos dias 
muito se fala de Jesus. Mas que Jesus? Como falar de Jesus 
e adotar uma conduta que promove a violência, o ódio e a 
intolerância.  

10. PRECES 

Invoquemos o Espírito prometido, sobre a Igreja e toda a 
humanidade.  

Vem Espírito Santo, vem iluminar. 

- Vem Espírito Santo, luz dos corações, guia dos que 
buscam a verdade.   

- Vem Espírito Santo, força na provação, cura dos doentes. 

- Vem Espírito Santo, brandura na dureza, consolação dos 
que sofrem. 

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, que venha sobre todas as Igrejas a força do teu 
Espírito, fortalece os laços de unidade entre elas e 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! 



CELEBRAR EM CASA - NOVENA DE PENTECOSTES 

5º dia terça-feira 31 de maio - 2022  

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! 
 
 

           PENHA CARPANEDO      
da congregação Discipulas do Divino Mestre,  

membro da Rede Celebra.   
www.revistadeliturgia.com.br 



CELEBRAR EM CASA - NOVENA DE PENTECOSTES 
6º dia quarta-feira 01 de junho 2022  

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... 

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 



CELEBRAR EM CASA - NOVENA DE PENTECOSTES 

7º dia quinta-feira 2 de junho 2022  

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 sétimo 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 pela paz e unidade entre as Igrejas, 
com todas as religiões.  Invoquemos o Espírito fogo que 

derrete o gelo da indiferença e da intolerância. 

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!  

Vinde, pai dos pobres, doador dos dons,  
Luz dos corações, luz dos corações!  

Grande defensor, em nós habitai,  

E nos confortai, e nos confortai!  

Na fadiga pouso, no ardor brandura,  

E na dor ternura, e na dor ternura!  

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 - Efésios 4,1-6 

Leitura da Carta de Paulo aos Efésios. Irmãos, eu prisioneiro 
no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a 

vocação que recebestes. 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. 

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: 

Paulo exorta a comunidade a viver de acordo com a sua 

vocação, ou seja, a vocação à fé em Cristo, recebida no 
batismo. Crer em Jesus, implica crer como Jesus, fazer as 

obras de Jesus. Paulo exorta também a manter a união da 
comunidade e apresenta como indispensáveis o exercício da 

humildade e da caridade. A unidade não anula a diversidade, 

como o corpo; ele tem muitas e diferentes partes, mas tudo 
concorre para o bem estar de todo o corpo. Eis porque a 

unidade é um caminho de conversão, pois conviver com a 
diferença não é fácil, requer “sair da nossa zona de conforto”. 

O motivo desta paixão pela unidade é que a comunidade 
cristã é o corpo de Cristo. Ele está sempre presente no meio 

de nós com o seu Espírito. E o corpo de Cristo não pode estar 

dividido. 

10. PRECES 

Com as Igrejas em oração, invoquemos o Espírito de Jesus, 

que venha com sua força de paz.  

Vem, Espírito Santo, vem iluminar.. 

- Grande defensor, socorre os que sofrem, os indefesos, os 

injustiçados, os perseguidos.  

- Ajuda-nos a superar toda atitude de intolerância e de 

preconceito e faze-nos crescer na cooperação e no respeito. 

- Abre nossas mentes e nossos corações para discernir os 

teus sinais no meio das contradições do nosso cotidiano. 

   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, peregrino em todas as nossas andanças pelas 
estradas deste mundo. Livra-nos do desânimo e da 
acomodação. Envia teu Espírito sobre todas as pessoas que 
creem em ti e dá às Igrejas a graça de dizer ao mundo,  
com o próprio testemunho, a palavra da paz. 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 

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

www.revistadeliturgia.com.br 



CELEBRAR EM CASA - NOVENA DE PENTECOSTES 

8º dia sexta-feira 3 de junho 2022  

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! 
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CELEBRAR EM CASA - NOVENA DE PENTECOSTES 

9º dia sábado 4 de junho 2022 

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! 


