


Apresentação

“O Espírito do Senhor está sobre mim,...” (Lc 4,18)

O Espírito Santo, que esteve presente com Deus Pai na criação 
do mundo, gestou o Filho, o conduziu em sua missão e deu à luz a 
Igreja, continua a sustentá-la enriquecendo-a com dons e os mais 
diversos carismas. Ele está sobre nós!

Rezar a presença do Espírito Santo em nossa Igreja é uma boa 
oportunidade para reafirmar a fé em sua ação. É ele quem revigora e 
renova todas as coisas.

A Scala Editora apresenta a Novena de Pentecostes. Através des-
te roteiro de oração e textos reflexivos, você e sua comunidade terão 
a possibilidade de reacender a chama que ilumina a fé.

Vem, Espírito Santo, iluminar a nossa fé!
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O Pai nos reúne
A – Estamos iniciando a novena em preparação para a festa de Pentecos-

tes. Queremos refletir e celebrar a ação do Espírito Santo na vida das 
pessoas, na missão da Igreja e nos caminhos da história. Cantemos:

T – Em nome do Pai...
A – Esta novena pretende nos levar à experiência do Espírito Santo que nos 

faz viver e agir pela fé como filhos e filhas de Deus, para instaurar neste 
mundo a justiça do Reino da vida.

T – Todos os que são conduzidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus.
A – Quando cultivamos em nós os frutos do Espírito Santo, a nossa vida se 

torna mais feliz e o Reino de Deus se manifesta neste mundo.
T – Viver segundo o Espírito é ter atitudes de fé, amor, bondade, ale-

gria, perdão, justiça, paz e autodomínio.

O Filho nos comunica
A – A Palavra de Deus é espírito e vida. Vamos nos preparar para ouvir o 

ensinamento de Jesus.
T – A nós descei, Divina Luz. (2x) Em nossas almas acendei o amor, o 

amor de Jesus. (2x)
L1 – Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas (12,22-32).

O Espírito nos ilumina
A – Todos nós fomos criados para sermos semelhantes a Deus no amor, 

na bondade e no trato com as coisas. Por isso, guiados e iluminados 
pelo Espírito Santo, nossa missão é cuidar bem da vida, preservando a 
natureza e convivendo em harmonia com todas as criaturas.

T – O Espírito Santo se une ao nosso espírito para testemunhar que so-
mos filhos de Deus.

L1 – Deus Pai deseja que nós sejamos mais agradecidos com a natureza 
cuidando bem de todas as criaturas. A melhor maneira de agradecer é 
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acolher a natureza com respeito e admiração dizendo sim à bondade 
da vida.

T – O amor de Deus alimenta os pássaros, veste os lírios de beleza e 
não deixa nada nos faltar.

L2 – Jesus, gerado por obra do Espírito Santo e guiado pelo mesmo Espírito, 
nos ensina a levar vida simples, em harmonia com a natureza e na total 
confiança em Deus.

T – Deus Pai cuida de nós com carinho e interesse. Ele nos dá o neces-
sário para o nosso bem-estar.

L1 – A preocupação exagerada com o que comer e vestir e a luta pelos bens 
de consumo não devem ocupar o centro de nossa vida.

T – Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
L2 – Para Jesus e para todos os que são guiados pelo Espírito Santo, a busca 

fundamental da vida é o Reino de Deus e a sua justiça.
T – O essencial da nossa vida é amar a Deus e aos irmãos.

Para crescer em comunhão
A – Vamos colocar em comum o que pensamos da Palavra que ouvimos 

hoje.
1.   Como você experimenta a confiança em Deus?
2.   Diante dos crimes contra a natureza qual deve ser a nossa atitude?
3.  Qual deve ser a busca fundamental de nossa vida?

Canto

Concretizar nossa oração
A – Fé e obras necessitam caminhar juntas. Precisamos tomar atitudes concre-

tas para incentivar o cuidado no mundo de hoje tão marcado pela violência 
e por agressões na vida cotidiana e nas redes sociais. Vamos começar um le-
vantamento de gestos que poderíamos realizar para ajudar na transformação 
do mundo, principalmente ajudando os pobres. Hoje, não precisamos decidir  
nada, só colher sugestões. Alguém anota estas sugestões.

No cenáculo com Maria
A – Maria estava em oração com os apóstolos quando veio o Espírito Santo 

para a vida e a missão da Igreja.
T – Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar.
L1 – Para criar em nós uma nova consciência que nos leve a cuidar bem da 

natureza, rezemos:
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L2 – Para criar em nós a plena confiança na Providência Divina, rezemos:
L1 – Para nos ensinar a buscar a justiça do Reino de Deus, rezemos:
L2 – Para nos dar força e coragem de viver no rebanho de Cristo que é a 

Igreja, rezemos:

(intenções livres)

A – Nossa prece prossigamos implorando a vinda e a concretização do Rei-
no de Deus.

T – Pai nosso...

O Pai nos envia
A – Encerrando este encontro, vamos renovar o nosso desejo de ser guia-

dos pelo Espírito Santo.
T – Ó Divino Espírito Santo, fonte de todo bem, fazei morada nos nos-

sos corações. Transformai o nosso agir e o nosso jeito de ser. Liber-
tai-nos das amarras do pecado que nos prendem. Santificai-nos e 
purificai-nos com o fogo do vosso amor. Criai em nós um espírito 
decidido no zelo por vossa Igreja, tornai-nos inflamados no amor, 
alegres na esperança e solícitos ao vosso serviço no anúncio da 
Boa Nova ao mundo inteiro. Que a nossa vida seja vivida segundo 
o vosso propósito.

A – Desça sobre nós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
T – Amém.

Canto final
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O Pai nos reúne
A – Cremos que o Deus que criou todas as coisas, criou também cada um 

de nós. Tendo recebido o sopro divino, cada um de nós é livre e inteli-
gente para construir a vida segundo a vontade de Deus Pai. Iniciemos 
nosso segundo encontro cantando:

T – Em nome do Pai,...
A – A humanidade fez mau uso da inteligência e da liberdade. Deixou-se 

levar pelo desejo de se igualar a Deus e rompeu a amizade com Deus 
perdendo a harmonia com a natureza.

T – O Pai quer que a humanidade seja feliz e que todas as pessoas con-
vivam fraternalmente.

A – A ruptura com Deus e com os irmãos é o que chamamos de pecado. 
Distantes do amor de Deus e dos irmãos, nós nos tornamos escravos, 
dominadores e violentos. O pecado é a fonte de morte porque arranca 
de nós a vida gerada pelo Espírito.

T – Deus é amor e não nos abandona. Ele plantou no nosso coração o 
desejo de amar, de ser bom, de praticar a justiça e construir a paz.

O Filho nos comunica
A – A Palavra de Deus é a luz que ilumina nossos passos e orienta nossa 

consciência para o bem.
T – A nós descei, Divina Luz. (2x) Em nossas almas acendei o amor, o 

amor de Jesus. (2x)
L1 – Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas (1,5-17).

O Espírito nos ilumina
A –  Ao longo da história, Deus se revelou companheiro e parceiro da huma-

nidade. Ele caminha com seu povo. É Deus conosco.
T – Deus conduz o povo nos caminhos da história, em meio a sofrimen-

tos e derrotas.
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L1 – Assim aconteceu na experiência sofrida de Israel no Egito. O povo amar-
gurado sentiu-se triste, oprimido e violentado em sua dignidade. De tanto 
sofrer o povo foi tentado a não confiar em Deus e chegou ao desespero.

T – Vem, Espírito Santo, enxugar nossas lágrimas e transformar nossa 
tristeza em alegria.

L2 – Deus sempre perdoou o pecado do seu povo. O Espírito Santo desper-
tou no coração daquela gente a esperança de um novo tempo e a cora-
gem de lutar por uma terra boa onde haverá fartura de bens e liberdade 
para todos.

T – O Espírito Santo é graça, liberdade, encantamento.
L1 – O Espírito de Deus suscitou profetas para alimentar a esperança de Isra-

el. João Batista, nascido de Isabel e Zacarias, pleno do Espírito Santo, re-
cebeu a missão de preparar as pessoas para o encontro com o Salvador.

T – Tu, menino, serás profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor, 
preparando-lhe o caminho.

L2 – Hoje nós somos convocados a preparar as pessoas para acolher Jesus 
Cristo. Com a força do Espírito Santo vamos lutar para que a terra seja 
terra de irmãos, a economia esteja a serviço da vida, a política seja de 
compaixão e a história seja caminho para a terra prometida.

T – O Espírito Santo derramado em nossos corações nos leva a trans-
formar o mundo pelo amor.

Para crescer em comunhão
A – Chegou a hora de conversar, de expor o que pensamos da nossa filia-

ção divina à luz da Palavra.
1.  Quais os sinais hoje da ação do Espírito Santo na história?
2.   Como podemos nos preparar para acolher a salvação de Deus?
3.   Como sabemos que agimos com inteligência e liberdade segundo o Es-

pírito?

Canto

Concretizar nossa oração
A – Apresentemos, com calma, as sugestões colhidas no encontro passado a res-

peito do gesto concreto de nossa novena. Não nos esqueçamos de algo muito 
importante: não adianta muito colaborar sem se envolver de coração. Qual-
quer que seja o gesto escolhido, vai ser preciso que todos se envolvam de 
algum modo. É preciso conhecer as pessoas, olhar para elas, conhecer suas 
necessidades verdadeiras. Evitemos gesto que seja apenas material e não 
leve junto o nosso coração, o nosso zelo e o nosso cuidado pela vida humana.
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No cenáculo com Maria
A – Unidos a Nossa Senhora, humildes e confiantes, roguemos:
T – Vem, Espírito Santo, iluminar e transformar a nossa vida.
L1 – Para vivermos reconciliados e em paz, rezemos:
L2 – Para nos dar força e coragem de lutar por uma nova sociedade alicerça-

da na justiça, na ética e no direito, rezemos:
L1 – Para que os políticos tenham compaixão do povo e governem a favor 

da vida, rezemos:
L2 – Para que o nosso povo se renove na esperança e seja inteligente para 

eleger homens e mulheres que estejam dispostos a trabalhar pelo bem 
comum, rezemos.

 (intenções livres)

A – Rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou:
T – Pai nosso...

O Pai nos envia
A – Vamos, mais uma vez, renovar o nosso desejo de ser guiados pelo Espí-

rito Santo.
T – Ó Divino Espírito Santo, fonte de todo bem, fazei morada nos nos-

sos corações. Transformai o nosso agir e o nosso jeito de ser. Liber-
tai-nos das amarras do pecado que nos prendem. Santificai-nos e 
purificai-nos com o fogo do vosso amor. Criai em nós um espírito 
decidido no zelo por vossa Igreja, tornai-nos inflamados no amor, 
alegres na esperança e solícitos ao vosso serviço no anúncio da Boa 
Nova ao mundo inteiro. Que a nossa vida seja vivida segundo o vos-
so propósito.

A –  Desça sobre nós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
T –  Amém.

Canto final 
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O Pai nos reúne
A – A Sagrada Escritura revela que Deus enviou seu Filho único, nascido de 

mulher e gerado pelo Espírito Santo para redimir a humanidade. Deus 
se fez homem e habitou entre nós no contexto da história e cultura do 
povo de Israel. Vamos iniciar nosso encontro cantando:

T – Em nome do Pai...
A – O Espírito Santo enviado pelo Pai sempre se fez presente na vida do 

Filho, fortalecendo-o na fidelidade. Ele era o mestre interior que levou 
Jesus a descobrir, nos acontecimentos da vida, no sofrimento dos po-
bres e pecadores, qual era a vontade do Pai.

T – Vinde, Espírito Santo, e ensinai-nos a fazer a vontade do Pai.
A – A intimidade de Jesus com Deus, na força do Espírito Santo, era tama-

nha, que Jesus se sentia profundamente compreendido e amado por 
ele, a ponto de dizer: “Eu e o Pai somos um. Quem me viu, viu o Pai”.

T – Deus de amor, nós cremos que Jesus revelou o seu rosto de Pai e 
Mãe.

O Filho nos comunica
A – A Palavra de Deus é lâmpada que ilumina nossos passos no caminho da 

justiça e da paz.
T – A nós descei, Divina Luz. (2x) Em nossas almas acendei o amor, o 

amor de Jesus. (2x)
L1 – Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas (1,26-38).

O Espírito nos ilumina
A – O Evangelho nos ensina que Maria é o modelo da pessoa que, pela 

abertura do coração, acolhe o Espírito Santo e permanece fiel à ação 
do mesmo Espírito.

T – Vem, Espírito Santo, ensina-nos a dizer sim à vontade de Deus em 
nossa vida.
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L1 – Desta passagem do Evangelho nós aprendemos que Deus vem ao nos-
so encontro porque nos ama. A iniciativa de amar é sempre de Deus 
porque ele é amor e deseja a salvação de todas as pessoas.

T – O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito 
Santo.

L2 – Assim como Deus se aproximou de Maria e lhe falou no coração, pela 
ação do Espírito Santo, Deus nos revela seu plano de amor. Maria sou-
be dialogar com Deus. Ela foi capaz de ouvir a Palavra e se fez obedien-
te à vontade dela.

T – Faça-se em mim segundo a tua Palavra.
L1 – Maria nos ensina que é preciso dialogar com Deus e escutar com fide-

lidade a voz do Espírito que nos fala no coração e na consciência. Ela 
nos ensina que é preciso confiar na Palavra de Deus e não ter medo de 
dizer sim.

T – Vem, Espírito Santo, ensina-nos a ouvir e a obedecer a Palavra com 
confiança e sem medo.

L2 – Maria tornou-se bendita e cheia de graça porque aceitou ser a escolhida 
de Deus. Pela fé, vivendo segundo o Espírito, recebemos a graça de ge-
rar Cristo em nós para dá-lo ao mundo através das nossas boas ações.

T – Vem, Espírito Santo, ensina-nos a estar a serviço da vida e a comu-
nicar a todos a salvação que é Jesus.

Para crescer em comunhão
A – Vamos conversar sobre o que ouvimos e refletimos.
1.  Em qual momento ou situação da vida você sentiu a presença de Deus 

lhe chamando para uma missão?
2.  Como identificar que o que acontece em nossa vida é obra do Espírito 

Santo?
3.  Como podemos nos colocar a serviço da vida?

Canto

Concretizar nossa oração
A – Diante das sugestões que o grupo apresentou, precisamos fazer uma re-

flexão para que o gesto concreto não seja feito de qualquer modo. Vamos 
levantar algumas questões que podem nos ajudar a aprofundar o sentido 
do que vamos fazer juntos: por que escolhemos este gesto? O que a reali-
zação desta ação poderá ajudar as pessoas e o nosso próprio grupo? Este 
gesto nasce do nosso coração?
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No cenáculo com Maria
A – O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. Com Maria 

vamos esperar e suplicar a vinda do Espírito Santo.
T – Vem, Espírito Santo, fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança 

e ensina-nos a amar.
L1 – Para que sejamos ouvintes e praticantes da Palavra de Deus, rezemos:
L2 – Para que o nosso coração seja sensível para perceber a presença de 

Deus agindo em nossa vida nos momentos e situações de sofrimento e 
grandes desafios, rezemos:

L1 – Para que em nossas famílias haja tempo e espaço para a leitura da Pa-
lavra de Deus, a experiência da oração, o exercício do diálogo e a práti-
ca do perdão, rezemos:

L2 – Para que cada um de nós acolha Jesus no coração, assumindo o desa-
fio de ser discípulo missionário, sinal do Reino de Deus, rezemos:

(intenções livres)

A – Rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou:
T – Pai nosso...

O Pai nos envia
A – Vamos, mais uma vez, renovar o nosso desejo de ser guiados pelo Espí-

rito Santo.
T – Ó Divino Espírito Santo, fonte de todo bem, fazei morada nos nos-

sos corações. Transformai o nosso agir e o nosso jeito de ser. Liber-
tai-nos das amarras do pecado que nos prendem. Santificai-nos e 
purificai-nos com o fogo do vosso amor. Criai em nós um espírito 
decidido no zelo por vossa Igreja, tornai-nos inflamados no amor, 
alegres na esperança e solícitos ao vosso serviço no anúncio da Boa 
Nova ao mundo inteiro. Que a nossa vida seja vivida segundo o vos-
so propósito.

A – Desça sobre nós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
T – Amém.

Canto final 
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O Pai nos reúne
A – Podemos crer que todo bem, justiça, verdade e liberdade na vida de 

todos os povos e culturas são expressões da ação do Espírito Santo. 
Inspirados por ele, iniciemos nosso encontro cantando:

T – Em nome do Pai...
A – Deus acompanha a história da humanidade respeitando as diferentes 

raças e culturas, conduzindo-as para a plenitude da vida.
T – A criação espera a libertação que vem pela força e graça do Espírito 

Santo.
A – Viver sob a ação do Espírito Santo é uma decisão que precisamos fazer 

acontecer em nossa vida. A inspiração que dele vem nos conduz para 
fazer o bem.

T  –  Vem, Espírito Santo, mudar o nosso jeito de pensar e agir para que 
possamos fazer sempre o bem.

O Filho nos comunica
A – Com muita atenção e respeito vamos acolher a Palavra de Deus.
T – A nós descei, Divina Luz. (2x) Em nossas almas acendei o amor, o 

amor de Jesus. (2x)
L1 – Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas (4,1-13).

O Espírito nos ilumina
A – Nossa experiência humana nos dá a consciência de que nem sempre 

vivemos e agimos como filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Muitas 
vezes nos deixamos enganar e iludir pelas propostas atraentes que a 
vida nos faz. Deixamos nos levar pelo medo e nos acovardamos diante 
das facilidades. Essa triste experiência é o pecado que tem por preço a 
morte.

T – É para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vamos recair na es-
cravidão e no temor.
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L1 – O Espírito Santo que gerou Jesus no seio de Maria e desceu sobre ele 
no batismo, é o mesmo Espírito que o conduziu ao deserto. No deserto 
Jesus foi tentado a negar sua identidade de Filho de Deus. 

T – Se és Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão.
L2 – Jesus não aceita negociar sua identidade de Filho e não põe à prova a 

sua confiança no Pai. Foi pela força do Espírito Santo que Jesus venceu 
as tentações.

T – Pela graça e força do Espírito Santo, Jesus disse não à idolatria do 
mundo.

L1 – Jesus não cedeu à sedução das riquezas, do sucesso e do poder. Ele re-
jeitou o projeto fácil que gera morte. Ele escolheu ser fiel à vontade do 
Pai para realizar o projeto do Reino de Deus que gera vida para todos.

T – Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto.
L2 – Diante das tentações e do nosso pecado não precisamos desesperar. 

Podemos confiar e perseverar no caminho do bem, pois a hora de Deus 
se manifestará em nosso favor. O Espírito Santo reza dentro de nós 
para nos socorrer na nossa fraqueza.

T – Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: 
“Abbá, Pai!”

Para crescer em comunhão
A – Vamos partilhar a nossa experiência com a Palavra que ouvimos.
1.  Nossa vida pessoal, familiar e comunitária é conduzida pelo Espírito?
2.  Em quais situações somos tentados? Dizemos não ao diabo?
3.  Estamos organizando a nossa vida e o mundo em que vivemos segun-

do o projeto de Deus?

Canto

Concretizar nossa oração 
A – Quem faz o bem é o primeiro a receber o benefício do que fez. Só o fato de estarmos 

nos preparando para realizar o gesto concreto desta novena, já significa que um 
canal de bênçãos foi aberto para os nossos corações e nossas famílias. Por isso, 
também, é preciso que tudo seja feito com muito cuidado, muito zelo. Não permi-
tamos que nosso gesto seja realizado de qualquer modo. Todos precisam partici-
par. Todos precisam colocar um pouco de si naquilo que o grupo vai realizar em 
conjunto.
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No cenáculo com Maria
A – Maria, cheia de graça, está na presença de Deus intercedendo por nós. 

Unidos a Nossa Senhora vamos pedir que o Espírito Santo venha em 
nosso socorro.

T – Vem, Espírito Santo, iluminar e santificar a nossa vida.
L1 – Vem, Espírito de Luz, ilumina, esclarece e conscientiza. Faze-nos pene-

trar no interior das coisas, por trás das aparências. Sem a tua presença, 
tudo é sem sentido e a história sem rumo.

L2 – Vem, Espírito Transformador, desperta, dinamiza, multiplica as ener-
gias do teu povo. Sem a tua força, tudo está parado e desintegrado.

L1 – Vem, Espírito Criador, renova, constrói. Reinventa o futuro do qual nós 
somos responsáveis. Sem a tua coragem, somos velhos e incapazes de 
atos novos de ação libertadora.

L2 – Vem, Espírito Unificador, arranca-nos da nossa solidão. Ensina-nos a 
partilhar, a dividir. A solidarizar, a não desistir. Sem a tua ajuda, somos 
egoístas e orgulhosos.

 (intenções livres)

A – Rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou:
T – Pai nosso...

O Pai nos envia
A – Vamos, mais uma vez, renovar o nosso desejo de ser guiados pelo Espí-

rito Santo.
T – Ó Divino Espírito Santo, fonte de todo bem, fazei morada nos nos-

sos corações. Transformai o nosso agir e o nosso jeito de ser. Liber-
tai-nos das amarras do pecado que nos prendem. Santificai-nos e 
purificai-nos com o fogo do vosso amor. Criai em nós um espírito 
decidido no zelo por vossa Igreja, tornai-nos inflamados no amor, 
alegres na esperança e solícitos ao vosso serviço no anúncio da Boa 
Nova ao mundo inteiro. Que a nossa vida seja vivida segundo o vos-
so propósito.

A – Desça sobre nós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
T – Amém.

Canto final
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O Pai nos reúne
A – Ao enviar-nos o Espírito de seu Filho, Deus Pai difunde o seu amor em 

nossos corações, convertendo-nos do pecado e nos concedendo a li-
berdade de filhos. Iniciemos nosso quinto encontro na presença da 
Santíssima Trindade, cantando:

T – Em nome do Pai...
A – Quem é livre segundo o Evangelho só se compromete com ações que 

sejam dignas de Deus, seu Pai, e dos homens, seus irmãos.
T – Chamados à liberdade, pautemos a nossa conduta pelo Espírito.
A – Livres e fiéis em Cristo, sem medo e sem violência, caminhamos com os 

pés firmes no chão da história para implantar a justiça na terra, promo-
ver a fraternidade entre as pessoas e construir a paz universal.

T – O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito 
Santo.

O Filho nos comunica
A – Guiados pelo Espírito Santo vamos acolher o Evangelho.
T – A nós descei, Divina Luz. (2x) Em nossas almas acendei o amor, o 

amor de Jesus. (2x)
L1 – Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas (3,21-22).

O Espírito nos ilumina
A – Jesus, enviado do Pai, tem o poder de batizar, isto é, lavar, mergulhar 

e inserir toda a humanidade no Espírito Santo que é fogo que purifica 
dos pecados, aquece a frieza do coração, ilumina a escuridão da alma, 
recria o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus no amor e 
faz novas todas as coisas.

T – Ser batizado no Espírito Santo é morrer para o pecado e viver para Cristo.
L1 – Enquanto Jesus orava o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele 

e o Pai apresentou Jesus ao mundo como Filho gerado no amor eterno. 
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Nesta manifestação maravilhosa nós aprendemos que a oração tem 
força e poder de abrir o céu para nós.

T – Vem, Espírito Santo, orar em nós para nos socorrer em nossas fra-
quezas.

L2 – No batismo Jesus é revelado como Filho amado do Pai Eterno. Ele veio 
para abrir o céu para nós. Na força do Espírito Santo, Jesus vai agir com 
paciência e benevolência em favor da nossa conversão para nos salvar.

T – Vem, Espírito Santo, iniciar em nós um movimento de conversão.
L1 – Pelo batismo nós recebemos a identidade de filhos e filhas de Deus. 

Enquanto vivemos neste mundo temos a missão de viver como filhos 
de Deus, agindo com o Espírito Santo, fazendo bem todas as coisas.

T – “Teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna... E quem 
nos dispôs a isso foi Deus, que nos deu o penhor do Espírito”.

L2 – O batismo é um sacramento que recebemos na Igreja para viver e cres-
cer em comunidade. Participar da vida da comunidade, conhecer os 
ensinamentos da Igreja, ler a Bíblia, participar da Eucaristia, confessar 
os pecados, cultivar a filial devoção a Nossa Senhora são meios que 
nos ajudam a perseverar na vida cristã.

T – “Os discípulos viviam em comunidade perseverando na oração 
com Maria, Mãe de Jesus”.

Para crescer na comunhão
A – Vamos conversar sobre a nossa realidade à luz da Palavra.
1.  Como acontece a preparação do batismo em nossa paróquia?
2.  Nós que fomos batizados vivemos realmente como filhos de Deus?
3.  “Conhece-se a árvore pelos frutos”. Quais as atitudes revelam que uma 

pessoa é batizada?

Canto 

Concretizar nossa oração 
A – A nossa oração nos conduz à prática da Palavra de Deus. A necessidade dos pobres 

é sempre um sinal seguro sobre aquilo que Deus nos pede para fazer. Por causa 
disso, a novena em preparação para receber o Espírito Santo incentiva a uma lon-
ga preparação para a realização do gesto concreto. Não se pode apenas recolher 
dinheiro ou alimento. Não se trata de somente achar algo para terminar bem o 
tempo da novena. É preciso aprofundar o sentido do gesto que o grupo escolheu 
para realizar como fruto da novena.
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No cenáculo com Maria
A – Nós somos convidados a perseverar na oração com Maria, Mãe de Je-

sus. Cheios de fé e confiança invoquemos sobre nós a Luz do Espírito 
Santo, rezando:

T – Vem, Espírito Santo, iluminar e santificar.
L1 – Pelos nossos irmãos e irmãs que se preparam para receber o santo ba-

tismo, rezemos:
L2 – Pelos pais e padrinhos, para que deem aos filhos e afilhados exemplo 

de vida cristã, buscando viver a santidade e participando da missão da 
Igreja, rezemos:

L1 – Pelos jovens, para que perseverem na vida cristã e sejam generosos 
para responder ao chamado de Deus colocando os seus dons a serviço 
da Igreja, rezemos:

L2 – Pelo Papa, pelos bispos e pelos padres, para que vivam com zelo e ar-
dor o ministério a eles confiado, conduzindo o povo de Deus no cami-
nho da salvação, rezemos:

(intenções livres)

A – Rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou:
T – Pai nosso...

O Pai nos envia
A – Vamos, mais uma vez, renovar o nosso desejo de ser guiados pelo Espí-

rito Santo.
T – Ó Divino Espírito Santo, fonte de todo bem, fazei morada nos nos-

sos corações. Transformai o nosso agir e o nosso jeito de ser. Liber-
tai-nos das amarras do pecado que nos prendem. Santificai-nos e 
purificai-nos com o fogo do vosso amor. Criai em nós um espírito 
decidido no zelo por vossa Igreja, tornai-nos inflamados no amor, 
alegres na esperança e solícitos ao vosso serviço no anúncio da Boa 
Nova ao mundo inteiro. Que a nossa vida seja vivida segundo o vos-
so propósito.

A – Desça sobre nós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
T – Amém.

Canto final
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O Pai nos reúne
A – O Espírito Santo nos é dado como dom de Jesus Ressuscitado. Ele vem 

para fortalecer a nossa fé, renovar a nossa esperança e inflamar nosso 
coração com a caridade. Confiantes, iniciemos nosso encontro cantando:

T – Em nome do Pai...
A – A paz que hoje recebemos, no Espírito Santo, é serenidade, força, equi-

líbrio, bom senso e coragem para enfrentarmos as dificuldades da vida 
sem cair na armadilha do medo, da covardia e do desespero.

T – O Espírito Santo nos faz novas criaturas, pessoas reconciliadas, de 
bem com a vida.

A – Pelo Espírito Santo somos libertados de nossos próprios limites, da 
nossa falta de horizontes e de perspectivas, de nosso pecado.

T – Libertados, temos coragem e disposição para agir com Jesus em fa-
vor da vida.

O Filho nos comunica
A – Vamos acolher a Palavra que educa a nossa consciência e o nosso cora-

ção para viver a misericórdia.
T – A nós descei, Divina Luz. (2x) Em nossas almas acendei o amor, o 

amor de Jesus. (2x)
L1 – Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas (6,27-38).

O Espírito nos ilumina
A – A vida segundo o Espírito Santo nos torna semelhantes ao Pai na práti-

ca da misericórdia. Jesus nos ensina a sermos bons como o Pai do céu é 
bom. Isso significa que não podemos julgar nem condenar as pessoas.

T – Quem tem o Espírito Santo no coração se torna capaz de amar e de 
perdoar.

L1 – Nossa tarefa é humanizar as pessoas e não julgar. É preciso vencer o 
mal com o bem, superar o ódio com amor e trabalhar pelo bem de to-
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dos. Essa tarefa é difícil. Por isso precisamos confiar e esperar em Deus 
perseverando na oração.

T – Senhor, ensina-nos a rezar!
L2 – Jesus nos ensinou que a vida é dom do Pai e a melhor maneira que 

temos para agradecer ao Pai é viver o amor que sabe perdoar. Se temos 
em nós o Espírito Santo e nos deixamos conduzir por ele, então o amor 
de Deus está em nós para nos levar à prática da misericórdia.

T – Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
L1 – A vinda do Reino de Deus só se torna perceptível na medida em que 

vivemos a fraternidade, o amor e a concórdia. Essas ações tornam pos-
sível a realização da vontade de Deus Pai.

T – Vem, Espírito Santo, manter viva a nossa vontade de fazer o Reino 
de Deus acontecer.

L2 – A medida do perdão de Deus é infinita. No entanto, para sentir esse 
perdão do Pai na real intensidade dele é necessário perdoar a quem 
nos ofende. Jesus mesmo ensinou que é necessário perdoar até seten-
ta vezes sete, sinalizando que é infinita a misericórdia do Pai.

T – Senhor, ensina-nos a perdoar!

Para crescer em comunhão
A – A partilha da Palavra nos ajuda a esclarecer a nossa fé. Por isso, vamos 

conversar.
1.  O que mais chamou sua atenção na leitura do Evangelho que ouvimos 

hoje?
2.  De acordo com Jesus, qual é a atitude principal que identifica o cristão? 

(Ler novamente os versículos 32 até o 36.)
3.  O que significa amar os nossos inimigos?

Canto

Concretizar nossa oração
A – O gesto concreto que realizamos não pode apenas minimizar uma situação de ne-

cessidade e depois dele feito, nos abrigarmos em nossos afazeres. Nós atendemos 
às urgências, mas precisamos responder à graça de Deus e trabalhar para que a 
ação do Espírito Santo toque o coração das pessoas e nos una em favor de um 
mundo com melhores condições de vida. E seguindo a orientação da nossa Igreja, 
é preciso nos engajarmos em lutas para melhorar o mundo.
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No cenáculo com Maria
A – Confiando no Espírito Santo que está orando em nosso favor, vamos 

nos unir à Nossa Senhora e suplicar:
T – Vem, Espírito Santo, iluminar a nossa fé!
L1 – Por todos nós, unidos num só batismo e no mesmo Espírito, sejamos 

um só coração e uma só alma, rezemos:
L2 – Ajuda-nos, Senhor, a vencer as tentações do ter, do poder e do prazer 

que podem nos impedir na construção de um mundo novo de justiça e 
de paz, rezemos:

L1 – Pai de misericórdia, reúna numa só fé e no mesmo amor os teus filhos 
e filhas que estão dispersos e andam errantes, ilumina o Brasil inteiro 
com a graça do Espírito Santo, rezemos:

L2 – Pai de amor, em nome de Jesus, na força do Espírito Santo e pela inter-
cessão de Maria Santíssima, dá saúde aos doentes, alegria aos tristes e 
a todos a salvação.

(intenções livres)

A – Rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou:
T – Pai nosso...

O Pai nos envia
A – Vamos, mais uma vez, renovar o nosso desejo de ser guiados pelo Espí-

rito Santo.
T – Ó Divino Espírito Santo, fonte de todo bem, fazei morada nos nos-

sos corações. Transformai o nosso agir e o nosso jeito de ser. Liber-
tai-nos das amarras do pecado que nos prendem. Santificai-nos e 
purificai-nos com o fogo do vosso amor. Criai em nós um espírito 
decidido no zelo por vossa Igreja, tornai-nos inflamados no amor, 
alegres na esperança e solícitos ao vosso serviço no anúncio da Boa 
Nova ao mundo inteiro. Que a nossa vida seja vivida segundo o vos-
so propósito.

A – Desça sobre nós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
T – Amém.

Canto final
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O Pai nos reúne
A – Dentro de nós o Espírito Santo dá testemunho de que somos filhos de 

Deus e de que Jesus ressuscitou e é “o mesmo ontem, hoje e sempre”. 
Por isso é que ele é o primeiro evangelizador que anima todos os evan-
gelizadores e os assiste para que transmitam a verdade total, sem erros 
nem limitações. Iniciemos nosso encontro cantando:

T – Em nome do Pai...
A – Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito e, na força do mesmo Espíri-

to, vence as tentações renovando sua fidelidade à vontade do Pai. Toda 
a vida e missão de Jesus são orientadas pelo Espírito.

T – Cremos que somos inspirados pelo Espírito Santo para evangelizar.
A – O Espírito Santo conduziu Jesus para a Galileia, lugar onde havia es-

trangeiros, gente pobre, doentes e excluídos. Jesus ensinou àquela 
gente o caminho da justiça, do amor e da paz. Ele falou do Reino de 
Deus e chamou as pessoas à conversão.

T – Cremos que somos chamados e enviados na força do Espírito para 
evangelizar.

O Filho nos comunica
A – O Espírito Santo recorda, aos que o receberam, os ensinamentos de 

Jesus. Vamos escutar com atenção.
T – A nós descei, Divina Luz. (2x) Em nossas almas acendei o amor, o 

amor de Jesus. (2x)
L1 – Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas (4,14-21).

O Espírito nos ilumina
A – Na sinagoga de Nazaré, Jesus nos ensina a escutar e acolher o Espírito 

através da leitura da Palavra de Deus em comunidade. O lugar onde 
reconhecemos a voz do Espírito é, em primeiro lugar, na escuta da Pa-
lavra de Deus.

T – Feliz é quem ouve e põe em prática a Palavra de Deus.
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L1 – Fazendo a leitura do Profeta Isaías, Jesus reconhece no texto sagrado 
a promessa de Deus que deseja libertar e salvar o seu povo. Na leitura 
que Jesus fez está toda a esperança de Israel que aguarda a vinda do 
Ungido de Deus.

T – O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para 
evangelizar os pobres.

L2 – Jesus não é apenas um leitor da Palavra. Ele assume a profecia de 
Isaías como programa de sua vida. Jesus, ungido pelo Espírito, nos dá 
o exemplo de que devemos acolher a Palavra em nossa vida como uma 
missão a ser realizada.

T – Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura.
L1 – Ungido pelo Espírito, Jesus faz chegar aos pobres a Boa Notícia do 

amor de Deus que liberta e salva. A pessoa pobre e abandonada neste 
mundo é amada e querida por Deus.

T – Bem-aventurados os pobres porque deles é o Reino de Deus.
L2 – Através do nosso compromisso com a transformação da pessoa e com 

a construção de um mundo mais justo e fraterno é que testemunha-
mos nossa fé e esperança em Cristo Jesus.

T – Somos ungidos pelo Espírito Santo para evangelizar. Ai de nós se 
não pregarmos o Evangelho!

Para crescer em comunhão
A – Vamos partilhar o nosso conhecimento sobre o que ouvimos e refleti-

mos.
1.  O que entendemos por Leitura Orante da Palavra?
2.  O que é evangelizar?
3.  Como nós estamos participando da missão de Cristo na Igreja?

Canto

Concretizar nossa oração 
A – Hoje em dia, corremos um risco constante de falar muito e fazer pouco ou, pior 

ainda, falar e não fazer nada. Independente da ação que escolhemos, importa 
fazer tudo de coração. Cada passo dado precisa ser consciente e responsável. 
Estamos na reta final da novena e precisamos conferir todos os aspectos do 
gesto concreto de nossa novena, inclusive marcando dia e hora para que todas 
as coisas sejam feitas com calma.
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No cenáculo com Maria
A – Maria Santíssima é a estrela da evangelização. Ela trouxe Jesus para 

nós. Unidos a Nossa Senhora vamos pedir a Luz do Espírito Santo na 
obra evangelizadora da Igreja.

T – Vem, Espírito Santo, ensina-nos a evangelizar.
L1 – Pelos pobres, para que sejam renovados na esperança, descubram o 

sentido da vida, creiam no amor de Deus e se organizem nas lutas pela 
terra, moradia, trabalho, saúde, educação e pão para todos, rezemos:

L2 – Pelos que estão nos presídios em situação desumana, pelos oprimidos 
e pelos que são escravos das drogas e vítimas da prostituição, para que 
encontrem em Cristo a libertação e o sentido de uma nova vida, reze-
mos:

L1 – Para que a ação evangelizadora da Igreja promova a reconciliação e a 
paz entre os povos e entre as religiões, rezemos:

L2 – Para que a nossa paróquia seja missionária e ministerial, promovendo 
a vida, anunciando a esperança e acolhendo a todos, especialmente os 
pobres, os doentes, os idosos, as crianças e os jovens, rezemos:

(intenções livres)

A – Rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou:
T – Pai nosso...

O Pai nos envia
A – Vamos, mais uma vez, renovar o nosso desejo de ser guiados pelo Espí-

rito Santo.
T – Ó Divino Espírito Santo, fonte de todo bem, fazei morada nos nos-

sos corações. Transformai o nosso agir e o nosso jeito de ser. Liber-
tai-nos das amarras do pecado que nos prendem. Santificai-nos e 
purificai-nos com o fogo do vosso amor. Criai em nós um espírito 
decidido no zelo por vossa Igreja, tornai-nos inflamados no amor, 
alegres na esperança e solícitos ao vosso serviço no anúncio da Boa 
Nova ao mundo inteiro. Que a nossa vida seja vivida segundo o vos-
so propósito.

A – Desça sobre nós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
T – Amém.

Canto final
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O Pai nos reúne
A – Cremos que Jesus veio ao mundo porque Deus Pai muito nos amou. As 

palavras e ações de Jesus revelam sua caridade por todos nós, espe-
cialmente pelos pobres e pecadores. Iniciemos nosso oitavo encontro 
cantando:

T – Em nome do Pai,...
A – Toda a nossa vida precisa ser uma resposta de amor ao Amor. Quem ama 

faz o bem sem olhar a quem. Jesus ensina que a Lei é a expressão da 
vontade do Pai. E toda a Lei e os profetas se resumem no “amor a Deus e 
ao próximo”. Quem ama cumpre a Lei porque faz a vontade de Deus.

T – O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito 
Santo.

A – A caridade é o distintivo do cristão. Se a árvore é conhecida pelos seus 
frutos, o cristão é conhecido pela sua capacidade de amar e pelas suas 
atitudes de caridade.

T – Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes 
amor uns pelos outros.

O Filho nos comunica
A – O Evangelho é mensagem de amor. Vamos escutar com atenção!
T – A nós descei, Divina Luz. (2x) Em nossas almas acendei o amor, o 

amor de Jesus. (2x)
L1 – Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas (10,25-37).

O Espírito nos ilumina
A – Somos convidados a meditar a leitura do Evangelho recordando alguns 

trechos e deixando que a Palavra seja atualizada em nossa vida para 
nos ajudar a viver a vida cristã orientados pelo Espírito Santo.

T – A Palavra de Deus é Luz que ilumina os nossos passos nos caminhos 
da vida.
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L1 – Diante do homem caído à beira do caminho passaram pessoas impor-
tantes que foram incapazes de aproximar e prestar socorro àquele que 
sofria. Jesus faz uma crítica a todas as pessoas que vivem a fé por obri-
gação e transformam a religião em negócios ou em práticas rituais que 
não favorecem a vida.

T – A verdadeira religião é socorrer o órfão e a viúva.
L2 – Aquelas pessoas que passaram diante do homem caído, embora fos-

sem inteligentes e bem posicionadas na sociedade, não tiveram a 
sabedoria dos pequenos e dos simples para amar e servir. Deus não 
abandona o pobre.

T – O amor vence o medo e rompe as barreiras de todo preconceito.
L1 – O samaritano confiou ao dono da hospedaria o cuidado necessário 

com aquele homem que foi agredido pelos assaltantes. Ele garantiu 
que acertaria com ele tudo o que gastasse a mais para cuidar bem da-
quele pobre.

T –  O amor nos motiva a cuidar uns dos outros.
L2 – Hoje, Jesus confia a nós o cuidado com os irmãos e irmãs que estão 

à beira do caminho da vida, assaltados na sua dignidade: crianças de 
rua, jovens drogados, mulheres violentadas, homens desempregados 
e humilhados, idosos abandonados e tantos outros.

T – Toda pessoa necessitada que encontramos nos caminhos da vida é 
a oportunidade que Deus nos dá para sermos exercitados na cari-
dade.

Para crescer em comunhão
A – Partilhemos o que pensamos sobre:
1.  O que devemos fazer para ganhar a Vida Eterna?
2.  Como a nossa comunidade pratica a caridade?
3.  A caridade, que é dom de Deus, nos torna mais humanos e cristãos?

Canto

Concretizar nossa oração 
A – A reflexão que fazemos nesta novena sempre nos encaminha para um sinal de 

conversão pessoal e comunitária, porque nos convida a fazer algo concreto 
para ajudar quem precisa de nós. Já finalizando o acordo para a realização do 
gesto concreto, poderíamos nos perguntar hoje qual é o reflexo que esse gesto 
terá em nossa vida. Será uma semente para novos gestos concretos?
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No cenáculo com Maria
A – Unidos a Maria, Mãe do Belo Amor, supliquemos ao Espírito Santo para 

que a nossa vida seja manifestação do amor de Deus:
T – Vem, Espírito Santo, derramar em nossos corações o amor de Deus.
L1 – Para que em nossas famílias as crianças e os jovens sejam formados 

para o amor a Deus e ao próximo, rezemos:
L2 – Para que os nossos corações e os nossos olhos se abram para acolher 

com compaixão e enxergar com amor os irmãos marginalizados, reze-
mos:

L1 – Para que a Igreja nos leve a adorar Jesus Eucarístico e a servir Jesus 
que está vivo nas pessoas que sofrem esperando pela nossa visita e 
pela nossa ajuda, rezemos:

L2 – Para que a nossa participação no banquete eucarístico nos leve ao 
compromisso de trabalhar para incluir os mais pobres, as crianças, os 
doentes, os jovens e os idosos no banquete da vida, rezemos:

(intenções livres)

A – Rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou:
T – Pai nosso...

O Pai nos envia
A – Vamos, mais uma vez, renovar o nosso desejo de ser guiados pelo Espí-

rito Santo.
T – Ó Divino Espírito Santo, fonte de todo bem, fazei morada nos nos-

sos corações. Transformai o nosso agir e o nosso jeito de ser. Liber-
tai-nos das amarras do pecado que nos prendem. Santificai-nos e 
purificai-nos com o fogo do vosso amor. Criai em nós um espírito 
decidido no zelo por vossa Igreja, tornai-nos inflamados no amor, 
alegres na esperança e solícitos ao vosso serviço no anúncio da Boa 
Nova ao mundo inteiro. Que a nossa vida seja vivida segundo o vos-
so propósito.

A – Desça sobre nós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
T – Amém.

Canto final
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O Pai nos reúne
A – Hoje é nosso último encontro da novena que nos prepara para cele-

brar a festa de Pentecostes. Nestes dias fomos conduzidos pelo Espírito 
Santo e orientados pela Palavra e pela prática de Jesus. Vamos iniciar 
com alegria cantando:

T – Em nome do Pai...
A – À luz dos acontecimentos registrados por nossos irmãos mais velhos na 

fé, nós seguimos confiantes de que Jesus Cristo e o seu ideal perma-
necem vivos entre nós. Na medida em que nos aproximamos uns dos 
outros, na medida em que nos interessamos de modo sincero pela vida 
do outro, nós sinalizamos para o mundo que Jesus está no meio de nós.

T – Vem, Espírito Santo, e nos inspira a viver a unidade.
A – Receber o Espírito Santo e viver segundo a sua ação é promover a vida 

em todas as formas que ela aparece. É fazer o bem acontecer. É trans-
formar a realidade. É fazer a vontade de Deus. É evangelizar como o 
Filho, Jesus Cristo, fez.

T – Vem, Espírito Santo, e nos inspira a viver a unidade.

O Filho nos comunica
A – Vamos com muita atenção escutar o relato que nos revela o nascimen-

to da Igreja.
T – A nós descei, Divina Luz. (2x) Em nossas almas acendei o amor, o 

amor de Jesus. (2x)
L1 – Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos (2,1-11).

O Espírito nos ilumina
A – Pela fé em Jesus Cristo estamos reunidos no amor do Pai para celebrar 

a festa de Pentecostes que é a vinda do Espírito Santo. Ele nos reveste 
de luz e nos inspira a viver na unidade.

T – Vem, Espírito Santo, inspira-nos a viver em unidade.
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L1 – Hoje, realiza-se um novo Pentecostes. O Espírito Santo nos purifica e nos 
santifica para fazer de nós, a multidão fiel a Jesus, testemunhas do amor. 
Assim como aconteceu com os apóstolos, o Espírito Santo nos capacita 
para falar a linguagem que todos entendem: a linguagem do amor.

T – Vem, Espírito Santo, nos recriar à imagem e semelhança de Deus no 
amor.

L2 – Na missão que recebemos de continuar a obra evangelizadora de Je-
sus, temos uma mãe que nos acompanha: é Maria, Mãe de Jesus! Como 
modelo para todo cristão, Maria inspira-nos a sermos abertos ao Espí-
rito Santo, acolhendo-o como dom do Pai e do Filho, sendo dóceis às 
suas inspirações.

T – Vem, Espírito Santo, e faz morada em nós como fizeste em Maria. 
L1 – Jesus que veio do Pai, depois de realizar a sua missão, volta para o Pai e 

envia sobre nós o Espírito Santo para continuarmos a sua missão atra-
vés da Igreja no mundo.

T – Vem, Espírito Santo, inspirar-nos para viver como Igreja.
L2 – Recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus. Tes-

temunhar Jesus é viver orientado pelo Espírito Santo que nos compro-
mete com a libertação de tudo que impede a plenitude da vida.

T – Vem, Espírito Santo, iluminar as nossas ações em favor da vida e da 
liberdade.

Para crescer em comunhão
A – Vamos conversar sobre tudo que ouvimos e refletimos.
1.  A novena nos ajudou a rezar?
2.  Qual encontro que mais nos ajudou a viver no Espírito?
3.  Como continuar a missão de Jesus hoje?

Canto

Concretizar nossa oração 
A  –  Encerramos hoje os nossos encontros de preparação para a festa de Pente-

costes. Vamos ver se falta definir mais alguma coisa para que o nosso gesto 
concreto seja realizado.

No cenáculo com Maria
A – Nossa Senhora é chamada de Mãe de Misericórdia, Perpétuo Socorro, 

Auxílio dos Cristãos e Consoladora dos Aflitos. Unidos a Maria suplique-
mos:
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T – Envia, Senhor, o teu Espírito e renova a face da terra!
L1 – Senhor Jesus, que suspenso no madeiro da cruz deixaste correr de teu 

lado aberto uma fonte de água viva, envia-nos o Espírito que dá a vida.
L2 – Tu, que do céu fizeste descer sobre os discípulos o Dom do Pai, envia-

-nos o teu Espírito para renovar o mundo.
L1 – Tu, que deste aos apóstolos o poder de perdoar pecados, envia-nos o 

teu Espírito para ressuscitar e salvar toda a humanidade.
L2 – Tu, que prometeste o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas e 

recordar tudo o que nos disseste, envia-nos o mesmo Espírito para que 
ilumine nossa fé.

(intenções livres)

A – Rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou:
T – Pai nosso...

O Pai nos envia
A – Vamos, mais uma vez, renovar o nosso desejo de ser guiados pelo Espí-

rito Santo.
T – Ó Divino Espírito Santo, fonte de todo bem, fazei morada nos nos-

sos corações. Transformai o nosso agir e o nosso jeito de ser. Liber-
tai-nos das amarras do pecado que nos prendem. Santificai-nos e 
purificai-nos com o fogo do vosso amor. Criai em nós um espírito 
decidido no zelo por vossa Igreja, tornai-nos inflamados no amor, 
alegres na esperança e solícitos ao vosso serviço no anúncio da Boa 
Nova ao mundo inteiro. Que a nossa vida seja vivida segundo o vos-
so propósito.

A – Desça sobre nós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.
T – Amém.

Canto final
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1.  A nós descei Divina Luz
  Autor desconhecido

  A nós descei Divina Luz! 
Em nossas almas acendei o 
amor, o amor de Jesus. (bis)

1.   Vinde, Santo Espírito, e do céu 
mandai, da luz vossa, um raio. 
Vinde, Pai dos pobres, doador 
dos dons, luz dos corações. 
Grande defensor, nossa alma 
habitais e nos confortais. 

2.  Na fadiga, pouso; no ardor, 
brandura; e na dor, ternura. Ó 
luz venturosa, que vossos cla-
rões encham os corações. Sem 
vosso poder nada há no viven-
te, nada de inocente.

3.  Lavai o impuro e regai o seco, 
curai o enfermo. Dobrai a du-
reza, aquecei o frio, livrai do 
desvio. Aos vossos fiéis, que 
confiantes oram, dai os sete 
dons. Dai virtude e prêmio e 
no fim dos dias, eterna alegria. 
Aleluia, aleluia, aleluia, ale-
luia!

2.  Vem, Espírito Santo, vem!
  Autor desconhecido

  Vem, Espírito Santo, vem 
vem  iluminar! (bis)

1.  Nossos caminhos, vem ilumi-
nar. Nossas ideias, vem ilu-
minar. Nossas angústias, vem 

iluminar. As incertezas, vem 
iluminar.

2.  Toda a Igreja, vem iluminar. 
Nossa vida, vem iluminar. As 
famílias, vem iluminar. Toda a 
terra, vem iluminar.

3.  Quando o Espírito de Deus 
soprou

  Zé Vicente

1.  Quando o Espírito de Deus so-
prou, o mundo inteiro se ilumi-
nou. A esperança da terra bro-
tou e um povo novo deu-se as 
mãos e caminhou.

  Lutar e crer, vencer a dor! 
Louvar ao Criador! Justiça 
e paz hão de reinar! E viva o 
amor!

2.  Quando Jesus a terra visitou, a 
boa nova da justiça anunciou: 
o cego viu, o surdo escutou, e 
os oprimidos das correntes li-
bertou.

3.  Nosso poder está na união. 
O mundo novo vem de Deus 
e dos irmãos. Vamos lutando 
contra a divisão e preparando 
a festa da libertação.

4.  Cidade e campo se transfor-
marão, jovens unidos na espe-
rança gritarão. A força nova é o 
poder do amor. Nossa fraque-
za é força em Deus libertador.

Cantos



4.  Eu confio em Nosso Senhor
  Jorge Pinheiro

  Eu confio em Nosso Senhor com 
fé, esperança e amor. (bis)

1.  Creio em Deus, uno, trino e 
eterno, que criou o céu, a terra 
e o mar. Sou católico, crente e 
sincero, a meu Deus aprendi a 
adorar.

2.  Amo a Deus sobre todas as 
coisas e lhe dou este meu co-
ração. Amo o próximo como a 
mim mesmo, pois o próximo é 
meu irmão.

3.  Eu confio em Nossa Senhora e 
lhe peço eficaz proteção. Pois 
minh’alma tranquila descansa, 
repousando no seu coração.

5.  Eu vim para escutar
  Pe. Zezinho

1.  Eu vim para escutar.
  Tua Palavra, tua Palavra, tua 

Palavra de amor. (bis)
2.  Eu gosto de escutar...
3.  Eu quero viver melhor...
4.  Eu quero entender melhor...
5.  O mundo ainda vai viver...

6.  Vai falar no Evangelho
  Ir. Míria T. Kolling

1.  Vai falar no Evangelho Jesus 
Cristo, aleluia! Sua Palavra é 
alimento, que dá vida, aleluia!

  Glória a ti, Senhor, toda graça e 
louvor. (bis)

2.  A mensagem da alegria ouvire-
mos, aleluia! De Deus as mara-
vilhas cantaremos, aleluia!

7. Pelas estradas da vida
  Espinosa

1.  Pelas estradas da vida, nunca 
sozinho estás, contigo pelo ca-
minho, Santa Maria vai.

  Ó vem conosco, vem cami-
nhar, Santa Maria vem. (bis)

2.  Se pelo mundo os homens, 
sem conhecer-se vão, não ne-
gues nunca a tua mão, a quem 
te encontrar.

3.  Mesmo que digam os homens, 
tu nada podes mudar, lutas 
por um mundo novo, de unida-
de e paz.

4.  Se parecer tua vida inútil cami-
nhar, lembra que abres cami-
nho, outros te seguirão.

8. Santa Mãe, Maria
  José Acácio Santana

1.  Santa Mãe, Maria, nesta tra-
vessia, cubra-nos teu manto 
cor de anil. Guarda nossa vida, 
Mãe Aparecida, Santa padroei-
ra do Brasil

  Ave, Maria, Ave, Maria. (2x)
2.  Mulher peregrina, força femi-

nina, a mais importante que 
existiu. Com justiça queres que 
nossas mulheres sejam cons-
trutoras do Brasil.




