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Novena do Espírito Santo

oraçÕes diÁrias da novena
Oração de abertura
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Pai querido, vimos até Vós em nome de Jesus,
em união com Ele no Santo Sacrifício da Missa,
no Espírito Santo. Vimos a Vós unidos ao Menino
Jesus da Boa Saúde e o Menino Jesus de Praga.
Vimos a Vós no Coração perfeito e imaculado de
Maria, Nossa Mãe, pedindo sua poderosa
intercessão, unindo-nos às suas santas lágrimas.
Nós vimos até Vós unidos a todos os anjos e
santos e as almas do purgatório.

Oração ao Espírito Santo
Nós rezamos por uma efusão do Espírito Santo
sobre nós, para sermos batizados pelo Espírito
Santo, para que Ele desça poderosamente sobre
nós como Ele fez sobre os Apóstolos em
Pentecostes. Para que o Espírito Santo possa nos
transformar do medo ao destemor e para que Ele
nos possa conceder fazer tudo que o Pai nos
pede para ajudar a trazer o Reino do Sagrado
Coração de Jesus e o triunfo do Coração
Imaculado de Maria. Nós rezamos para que o
Espírito Santo desça poderosamente sobre os
Jesuítas e as Clarissas e nos lideres e membros
dos Pastores de Cristo e no inteiro Corpo de
Cristo e no mundo.
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Proteção pelo sangue de Jesus
Nós rezamos para que o Sangue de Jesus
desça sobre nós, cada membro de nossas
famílias e o Movimento dos Pastores de Cristo,
para que possamos ser capazes de seguir firmes
em frente e ser protegidos do Maligno.

Cura
Nós rezamos pela cura no corpo, mente, alma e
cura das diferenças entre gerações em nós
mesmos e nos membros das nossas famílias e
em todos os membros do Movimento dos
Pastores de Cristo, a Comunidade dos Jesuítas,
das Clarissas, do Corpo de Cristo e do mundo.

Oração para força e luz
Nós Vos adoramos, ó Santo Espírito. Dai-nos
força, dai-nos luz e consolai-nos. Nós nos damos
inteiramente a Vós. Ó Espírito de Luz e Graça, nós
queremos somente fazer a vontade do Pai. Iluminainos para que possamos viver na vontade do Pai.
Espírito Eterno enchei-nos com a vossa Divina
Sabedoria para que possamos ter um maior
discernimento nos vossos divinos mistérios.
Dai-nos luzes, ó Espírito Santo, para que
possamos conhecer a Deus. Trabalhe dentro do
coração, o útero espiritual da Virgem Maria para
nos formar cada vez mais a imagem de Jesus.

Oração para ser um com Deus, Pai,
Filho e Espírito Santo
Nós ansiamos por Vós, ó Espírito de Luz, nós
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ansiamos por conhecer a Deus, nós desejamos
ser um com Ele, nosso Divino Deus. Nós
queremos ser um com o Pai, conhece-Lo muito
intimamente como uma Pessoa. Nós desejamos
conhecer o Amado, o Sagrado Coração de Jesus,
viver e morar nele sempre, a cada momento das
nossas vidas. Nós queremos ser um convosco, ó
Espírito de Luz, a fim de que possais agir em nós
em cada suspiro que dermos.

Oração para ser Um com Jesus
Vamos sentir a vida no Sagrado Coração de
Jesus para que possamos dizer com São Paulo:
“Fui crucificado com Cristo e mesmo assim, eu
ainda vivo; contudo, não sou eu mais que vivo,
mas é Cristo que vive em mim...”. Vivamos,
unidos à Missa, durante o dia todo sendo um com
Ele. Sejamos capazes de amar e conhecer este
elevado estado de identidade com o nosso Deus.
Nós Vos desejamos ardentemente, ó belíssimo
Deus, nós Vos amamos, Vos amamos, Vos
amamos. Nós Vos bendizemos, Vos damos culto,
Vos honramos, Vos adoramos, nossa amado
Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.

Oração para Morar nos Corações de
Jesus e Maria
Nós procuramos ser um em Deus, viver e morar
nos Corações de Jesus e Maria, nosso céuzinho
aqui na terra, para sentir a vida no perfeitíssimo,
puro e imaculado Coração de nossa Mãe. Nós
queremos que o Espírito Santo nos mova a estar
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unidos a Jesus como o Esposo de nossas almas
e tornar-se um sacrifício perfeitíssimo oferecido
ao Pai a cada momento enquanto nos unimos ao
Santo Sacrifício da Missa celebrada em todo
mundo para ajudar na salvação das almas.

Oração para o Espírito Santo e Seus Dons
Vinde Espírito Santo ,vinde, vinde a nossos
corações, inflamai todas as pessoas com o fogo
do vosso Amor.
Lider: Enviai o vosso Espírito e todos serão
renascidos.
Todos: E Vós renovareis a face da terra.
Nós rezamos pelos sete dons do Espírito
Santo, nós pedimos pela perfeição em nossas
almas a fim de nos santificar, de nos fazer almas
santas à semelhança de Deus.
Querido Espírito Santo, nós nos damos a Vós
em corpo e alma. Nós pedimos que nos deis o
Espírito de Sabedoria, Entendimento, Conselho,
Fortaleza, Ciência, Piedade e Temor de Deus.

Oração pela Palavra viva em Nossos
Corações
Nós sabemos, querido Espírito Santo, que a
Palavra em sua natureza humana nos foi dada
dentro do útero da Mulher. Nós rezamos para que
sua Palavra seja produzida em nossos corações
conforme Ele vive e habita em nós. Nós queremos
que a incarnação continue em nossas vidas.
Querido Espírito Santo, trabalhe em nós.
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Pequenas orações ao Espírito Santo
Querido Espírito Santo, ajude nos a não ser
ignorantes, indiferentes ou fracos, ajude-nos a
ser fortes com o amor de Deus.
Querido Espírito Santo, por favor reze conosco
por nossas necessidades.
Querido Espírito Santo, ajude-nos s respeitar
Deus e evitar o pecado. Ajude-nos a viver na
vontade do Pai.
Querido Espírito Santo, ajude-nos a guardar os
vossos mandamentos e respeitar a autoridade.
Ajude-nos a amar todas as coisas como Vós
quereis que nós as amemos. Ajude-nos a querer
rezar e sempre servir a Deus, com o maior amor.
Ajude-nos a conhecer a verdade. Ajude-nos a
possuir o Dom da fé, esperança e caridade.
Ajude-nos a saber o que é certo e o que é errado.

Oração para Conseguir Intimidade
com o Cordeiro, o Esposo da Alma
Ó Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do
mundo, vinde e agi intimamente na minha alma.
Eu me entrego, enquanto peço pela graça de
prosseguir, de ser como eu existo em vós e Vós
agi intimamente na minha alma. Vós sois o
Iniciador. Eu sou a alma esperando os vossos
favores enquanto Vós agis em mim. Eu Vos amo.
Eu Vos adoro. Eu Vos presto culto. Vinde e
possuí minha alma com a Vossa Divina Graça
enquanto eu Vos sinto intimamente.
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hee hee

que estão na carne não podem agradar a Deus.
Vós não estais na carne, mas no espírito, se é que
o Espírito de Cristo habita em vós, pois quem não
tem o espírito de Cristo não pertence a Ele.

Primera semana
MeditaçÕes para Nove Dias

3. 1 João 4:12-16

1. Romanos 8:14-17
Todos os que são conduzidos pelo Espírito de
Deus são filhos de Deus. Com efeito, não
recebestes um espírito de escravos, para recair
no temor, mas recebestes um espírito de filhos
adotivos, pelo qual clamamos: Abba! Pai! O
próprio Espírito se une ao nosso espírito para
testemunhar que somos filhos de Deus. E se
somos filhos, somos também herdeiros;
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois
sofremos com Ele para também com Ele sermos
glorificados.

2. Romanos 8:5-9
Com efeito, os que vivem segundo a carne
desejam as coisas da carne, e os que vivem
segundo o espírito, as coisas que são do espírito.
De fato, o desejo da carne é morte, ao passo que
o desejo do espírito é vida e paz, uma vez que o
desejo da carne é inimigo de Deus: pois ele não
se submete à lei de Deus, e nem o pode, pois os
6

Ninguém jamais contemplou a Deus. Se nos
amarmos uns aos outros, Deus permanece em
nós, e seu Amor em nós é perfeito.
Nisto reconhecemos que permanecemos nele e
Ele em nós: Ele nos deu o seu Espírito. E nós
contemplamos e testemunhamos que o Pai
enviou o seu Filho como Salvador do mundo.
Aquele que confessar que Jesus é o Filho de
Deus, Deus permanece nele e ele em Deus.
E nós temos reconhecido o amor de Deus por
nós, e nele acreditamos.
Deus é Amor: aquele que permanece no amor
permanece em Deus e Deus permanece nele.

4. 1 João 4:17-21
Nisto consiste a perfeição do amor em nós: que
tenhamos plena confiança no dia do Julgamento,
porque tal como ele é também somos nós neste
mundo.
Não há temor no amor; mas o perfeito amor
lança fora o temor, porque o temor implica um
castigo, e o que teme não é perfeito no amor.
Quanto a nós, amemos, porque ele nos amou
primeiro.
Se alguém disser: “Amo a Deus”, mas odeia o
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seu irmão, é um mentiroso: pois quem não ama
seu irmão, a quem vê, a Deus, a quem não vê, não
poderá amar.
E este mandamento dele recebemos: aquele
que ama a Deus, ame também o seu irmão.

afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a
realização da promessa do Pai “a qual, disse Ele,
ouvistes da minha boca: João batizava com água;
vós, porém, sereis batizados com o Espírito
Santo dentro de poucos dias”.

5. 1 João 4:7-11

7. Atos dos Apóstolos 1:6-9

Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, pois o
amor é de Deus e todo aquele que ama nasceu de
Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não
conheceu a Deus, porque Deus é Amor.
Nisto se manifestou o amor de Deus entre nós:
Deus enviou o seu Filho ao mundo para que
vivamos por Ele. Nisto consiste o amor: não
fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem
nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima
de expiação pelos nossos pecados.
Caríssimos, se Deus assim nos amou, devemos,
nós também, amarmo-nos uns aos outros.

Estando, portanto, reunidos, eles o
interrogavam: “Senhor, será agora que hás de
restaurar a realeza em Israel?” Ele respondeu:
“Não vos compete conhecer os tempos e os
momentos que o Pai reservou a seu poder. Mas o
Espírito Santo descerá sobre vós e dele
recebereis força. Sereis, então, minhas
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e
Samaria, e até os confins da terra.
Dito isso, elevou-se à vista deles, e uma nuvem
o ocultou a seus olhos.

6. Atos dos Apóstolos 1:1-5
No primeiro livro, ó Teófilo, apresentei tudo
quanto Jesus fez e ensinou, desde o princípio, até
ao dia em que, pelo Espírito Santo, deu ordem
aos apóstolos que havia escolhido, e foi elevado
ao céu.
A eles mostrou-se vivo após a paixão com
numerosas e indiscutíveis provas; apareceu-lhes
por espaço de quarenta dias, falando-lhes do
Reino de Deus. No decurso de uma refeição da
qual participou, ordenou-lhes que não se

Então, do monte que se chama das Oliveiras,
voltaram a Jerusalém. A distância não é grande, é
a de um caminho de sábado. Tendo entrado na
cidade, subiram à sala superior, onde
habitualmente ficavam. Eram Pedro, João, Tiago,
André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus,
Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho
de Tiago.
Todos, unânimes, eram assíduos à oração com
algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de
Jesus, e os irmãos dele.
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8. Atos dos Apóstolos 1:12-14

9. Atos dos Apóstolos 2:1-4
Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam
todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio
do céu um ruído semelhante ao soprar de um
impetuoso vendaval, e encheu toda a casa onde
se achavam. E apareceram umas como línguas
de fogo, que se distribuíram e foram pousar
sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do
Espírito Santo e começaram a falar em outras
línguas, conforme o Espírito os impelia que
falassem.

segunda semana
MeditaçÕes para Nove Dias
1. João 14:21-31
Quem tem meus mandamentos e os observa é
que me ama; e quem me ama será amado por
meu Pai. Eu o amarei e a ele me manifestarei.
Judas - não o Iscariotes – lhe diz: “Senhor, por
que Te manifestas a nós e não ao mundo?”
Respondeu-lhe Jesus: “Se alguém me ama,
guardará a minha palavra, e a ele viremos e nele
estabeleceremos morada.
Quem não me ama não guarda as minhas
palavras; e a palavra que ouvis não é minha, mas
do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho
dito estando entre vós.
Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai
enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos
recordará tudo o que vos disse.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vola dou como o mundo dá. Não se perturbe nem se
intimide o vosso coração.
Vós ouvistes o que vos disse: Vou e retorno a
vós. Se me amásseis, alegrar-vos-íeis por eu ir
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para o Pai, porque o Pai é maior do que Eu.
Eu vo-lo disse agora, antes que aconteça, para
que, quando acontecer, acrediteis.
Já não vos falarei muito, pois o príncipe do
mundo vem; contra mim, ele nada pode, mas o
mundo saberá que amo o Pai e faço como o Pai
me ordenou. Levantai-vos! Partamos daqui!

2. João 17:11-26
Já não estou no mundo; e eu volto a Ti. Pai
Santo, guarda-os em teu nome - este nome que
me deste! – para que sejam um como nós.
Quando Eu estava com eles , Eu os aguardava em
teu nome, que me deste; guardei-os e nenhum
deles se perdeu , exceto o filho da perdição, para
cumprir-se a Escritura.
Agora, porém, vou para junto de Ti e digo isto
ano mundo, a fim de que tenham em si minha
plena alegria.
Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os
odiou, porque não são do mundo, como Eu não
sou do mundo.
Não peço que os tires do mundo, mas que os
guarde do Maligno. Eles não são do mundo como
Eu não sou do mundo.
Consagra-os na verdade; a tua palavra é
verdade. Como Tu me enviaste ao mundo,
também Eu os enviei ao mundo.
E, por eles, a mim mesmo me consagro para
que sejam consagrados na verdade. Não rogo
somente por eles, mas pelo que, por meio de sua
palavra, crerão em mim: a fim de que todos sejam
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um. Como Tu, Pai, estás em mim e Eu em Ti, que
eles estejam em nós, para que o mundo creia que
Tu me enviaste.

3. I Coríntios 15:20-28
Não, porém! Cristo ressuscitou dos mortos,
primícias dos que adormeceram. Com efeito,
visto que a morte veio por um homem, também
por um homem vem a ressurreição dos mortos.
Pois, assim como todos morrem em Adão, em
Cristo todos receberão a vida.
Cada um, porém, em sua ordem: como
primícias, Cristo; depois aqueles que pertencem
a Cristo, por ocasião de sua vinda. A seguir,
haverá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus
Pai, depois de Ter destruído todo Principado,
toda Autoridade, todo Poder. Pois é preciso que
Ele reine, até que tenha posto todos os inimigos
debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser
destruído será a Morte, pois Ele tudo colocou
debaixo dos pés dele. Mas, quando Ele disser:
“Tudo está submetido”, evidentemente excluirse-á aquele que tudo lhe submeteu, para que
Deus seja tudo em todos.

4. Apocalipse 3:1-3,12,16-19
Ao Anjo da Igreja de Sardes, escreve: Assim
diz Aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as
sete estrelas. Conheço tua conduta: tens fama de
estar vivo, mas estás morto. Torna-te vigilante e
consolida o resto que estava para morrer, pois
não achei perfeita a tua conduta diante do meu
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Deus. Lembra-te, portanto, de como recebeste e
ouviste, observa-o, e converte-te! Caso não
vigies, virei como um ladrão, sem que saibas em
que hora venho te surpreender.
Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no
templo do meu Deus, e daí nunca mais sairá.
Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o
nome da Cidade do meu Deus - a nova
Jerusalém, que desde do céu, de junto do meu
Deus - e o meu novo nome.
Assim, porque és morno ,nem frio nem quente,
estou para te vomitar de minha boca. Pois dizes:
sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso.
Não sabes, porém, que és tu o infeliz: miserável,
pobre, cego e nu.
Aconselho-te a comprar de mim ouro
purificado no fogo para que enriqueças, vestes
brancas para que te cubras e não apareça a
vergonha da tua nudez, e um colírio para que
unjas teus olhos e possas enxergar. Quanto a
mim, repreendo e educo todos aqueles que amo.
Recobra, pois, o fervor e converte-te!

5. Apocalipse 5:9-14
Eles cantavam um canto novo: “Digno és Tu de
receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste
imolado e, por teu sangue, resgataste para Deus
homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deles
fizeste, para nosso Deus, uma realeza de
sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.”
Em minha visão ouvi ainda o clamor de uma
multidão de anjos que circundavam o trono, os
14

Seres vivos e os Anciãos – seu número era de
milhões de milhões e milhares de milhares -,
proclamando em alta voz: “Digno é o Cordeiro
imolado de receber o poder, a riqueza, a
sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor”.
Ë ouvi toda criatura no céu, na terra, sob a
terra, no mar, e todos os seres que neles vivem,
proclamarem: “Àquele que está sentado no trono
e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a
glória e o domínio pelos séculos dos séculos!”
Os quatro Seres vivos diziam: “Amém!”; os
Anciãos se prostraram e adoraram.

6. Apocalipse 7:14-17
Eu lhe respondi: “Meu Senhor, és tu quem o
sabes!” Ele, então me explicou: “Estes são os
que vêm da grande tribulação: lavaram suas
vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro.”
É por isso que estão diante do trono de Deus,
servindo-o dia e noite em seu templo. Aquele que
está sentado no trono estenderá sua tenda sobre
eles: nunca mais terão fome, nem sede, o sol
nunca mais os afligirá, nem qualquer calor
ardente; pois o Cordeiro que está no meio do
trono os apascentará, conduzindo-os até às
fontes de água da vida.
E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos.”

7. Apocalipse 12:1-8
Um sinal grandioso apareceu no céu: uma
Mulher vestida com o sol, tendo a lua sob seus
pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas;
15

estava grávida e gritava, entre as dores do parto,
atormentada para dar à luz.
Apareceu então outro sinal no céu: um grande
Dragão, cor de fogo, com sete cabeças e dez
chifres, e sobre as cabeças sete diademas; sua
cauda arrastava um terço das estrelas do céu,
lançando-as para a terra.
O Dragão colocou-se diante da Mulher que
estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho,
tão logo nascesse. Ela deu à luz um filho, um
varão, que irá reger todas as nações com um
cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado
para junto de Deus e de seu trono, e a Mulher
fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia
preparado um lugar em que fosse alimentada por
mil duzentos e sessenta dias.
Houve então uma batalha no céu: Miguel e seus
Anjos guerrearam contra o Dragão. O Dragão
batalhou, juntamente com seus Anjos, mas foi
derrotado, e não se encontrou mais um lugar para
eles no céu.

8. Apocalipse 14:1-7
Tive depois esta visão: eis que o Cordeiro
estava de pé sobre o monte Sião com os cento e
quarenta e quatro mil que traziam escrito sobre a
fronte o nome dele e o nome de seu Pai. E ouvi
uma voz que vinha do céu, semelhante a um
fragor de águas e ao ribombo de um forte trovão;
a voz que eu ouvi era como o som de citaristas
tocando suas cítaras. Cantavam um cântico novo
16

diante do trono, dos quatros Seres vivos e dos
Anciãos. Ninguém podia aprender o cântico,
exceto os cento e quarenta e quatro mil que
foram resgatados da terra. Estes são os que não
se contaminaram com mulheres: são virgens.
Estes foram resgatados dentre os homens, como
primícias para Deus e para o Cordeiro.
Na sua boca jamais foi encontrada mentira: são
íntegros.
Vi depois outro Anjo que voava no meio do
céu, com um evangelho eterno para anunciar aos
habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e
povo.
Ele dizia em alta voz: “Temei a Deus e tributailhe glória, pois chegou a hora do seu juízo; adorai
aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes.”

Apocalipse 19:7-8
Alegremo-nos e exultemos, demos glória a
Deus, porque estão para realizar-se as núpcias do
Cordeiro, e sua mulher já está pronta:
concederam-lhe vestir-se com linho puro,
resplandecente” - pois o linho representa a
conduta justa dos santos.

9. Apocalipse 21:1-10
Vi então um céu novo e uma nova terra – pois o
primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar
já não existe. Vi também descer do céu, de junto
de Deus, a Cidade santa, uma Jerusalém nova,
pronta como uma esposa que se enfeitou para
17

seu marido .Nisto ouvi uma voz forte que, do
trono, dizia: “Eis a tenda de Deus com os
homens. Ele habitará com eles; eles serão o seu
povo, e ele, Deus-com-eles, será o seu Deus. Ele
enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois
nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor,
e nem dor haverá mais. Sim! As coisas antigas se
foram!”
O que está sentado no trono declarou então:
“Eis que faço novas todas as coisas. ”E
continuou: “Escreve, porque estas palavras são
fiéis e verdadeiras.” Disse-me ainda: ”Elas se
realizaram! Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e
o Fim; e a quem tem sede Eu darei gratuitamente
da fonte de água viva. O vencedor receberá esta
herança, e eu serei seu Deus e ele será meu filho.
Quanto aos covardes, porém, e aos infiéis, aos
corruptos, aos assassinos, aos impudicos, aos
mágicos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a
sua porção se encontra no lago ardente de fogo
e enxofre, que é a segunda morte.”
Depois, um dos sete Anjos das sete taças
cheias com as sete últimas pragas veio até mim e
disse-me: “Vem! Vou mostrar-te a Esposa, a
mulher do Cordeiro!”
Ele então me arrebatou em espírito sobre um
grande alto monte, e mostrou-me a Cidade santa,
Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus.

venho muito em breve! ”Amém! Vem, Senhor
Jesus!

Citações Bíblicas tiradas da A Bíblia de
Jerusalem, Ediçóes Paulinas.

Apocalipse 22:20
Aquele que atesta estas coisas, diz: “Sim,
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