
NOVENA DO PENTECOSTES 
 
- Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. 
- E renovareis a face da Terra! 
 
- Vinde, Espírito de Sabedoria!  
Ensinai-nos a construir a nossa casa sobre a Rocha, escutando todos os dias a Palavra de Deus e pondo-a 
em prática (Mt 7, 24-25) 
 
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 
- Como era no princípio, agora e sempre, ámen! 
 
- Vinde, Espírito de Inteligência!  
Ensinai-nos a entender e a viver a lógica da Cruz: “Aquele que conservar a vida para si, há-de perdê-la, 
mas aquele que perder a sua vida por causa de Jesus, há-de salvá-la.” (Mt 10, 39) 
 
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 
- Como era no princípio, agora e sempre, ámen! 
 
- Vinde, Espírito de Conselho!  
Não permitais que nos desviemos “nem para a direita nem para a esquerda de nenhuma das Palavras da 
Lei do Senhor” (Js 1, 7; Deut 28, 14); antes tenhamos “os pés colados às suas pegadas.” (Jb 23, 11)  
 
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 
- Como era no princípio, agora e sempre, ámen! 
 
- Vinde, Espírito de Fortaleza!  
Fortalecei o nosso coração para que “nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem 
o presente, nem o futuro, nem a altura, nem o abismo, nem qualquer outra criatura nos possa separar 
do amor de Cristo” (Rm 8, 38-39)!  
 
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 
- Como era no princípio, agora e sempre, ámen! 
 
- Vinde, Espírito de Ciência!  
Dai-nos “a capacidade de apreender qual a largura, o comprimento a altura e a profundidade do amor 
de Jesus” (Ef 3, 18-19), revelado na Cruz!  
 
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 
- Como era no princípio, agora e sempre, ámen! 
 
- Vinde, Espírito de Piedade!  
Ensinai-nos a “ser sempre alegres, orar sem cessar, em tudo dar graças e viver afastados de toda a 
espécie de mal” (1Ts 5, 16-18.22)! 
 
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 
- Como era no princípio, agora e sempre, ámen! 
 
- Vinde, Espírito de Temor de Deus!  
Ajudai-nos a caminhar na presença de Deus e a sermos santos (Gn 17, 1)! 
 
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 
- Como era no princípio, agora e sempre, ámen! 
 
Oremos: 
Divino Espírito Santo, nós Vos oferecemos todas as preces da Santíssima Virgem e dos Apóstolos reunidos 
no cenáculo, e a estas unimos todas as nossas orações, reunidos em família, suplicando-Vos que Vos 
apresseis a encher a Terra e os nossos corações com os Vossos frutos: “amor, alegria, paz, paciência, 
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio.” (Gl 5, 22-23) Ámen! 
 
Pai-Nosso…   
Avé-Maria…   
Glória... 
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