
Paróquia Nossa Senhora do Carmo  
“Igreja viva, comunidade de comunidades em estado permanente de missão”. 

 
NOVENA DE PENTECOSTES – 22 a 30 de maio de 2020 

COM MARIA CELEBRAR PENTECOSTES NO MEU LAR/FAMÍLIA 
 

ORAÇÃO INICIAL  
 

Vinde  Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e 
acendei neles o fogo do vosso amor.  Enviai, Senhor, o vosso 
Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.   
 
OREMOS: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos 
fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos 
retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos 
sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém. 
 

1º DIA: O DOM DA SABEDORIA = O FRUTO DO AMOR 
SEXTA-FEIRA 22/05/2020 

Vinde, Espírito de Sabedoria! 
Instrui o nosso coração, para que saibamos estimar e amar os 
bens celestes e antepô-lo a todos os bens da Terra. Glória ao Pai 
e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e 
sempre. Amém. 
Pai Nosso... Ave Maria... Rainha dos Apóstolos, rogai por 
nós. 
 
ORAÇÃO: Ó Espírito Santo, Fonte Viva de divinas águas, que, 
na criação do mundo, santificastes as imensas águas que 
rodeavam o mundo e as águas do Jordão no batismo de Jesus 
Cristo, Senhor nosso, nós vos suplicamos que sejais, em nosso 
espírito, tão árido e seco, a Sagrada Fonte de água viva, que 
jamais se esgota e brota até a vida eterna. 
A graça que vos pedimos, nesta novena, é para maior glória 
vossa e bem de nossa alma. Amém. 
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2º DIA: O DOM DO ENTENDIMENTO = O FRUTO DA ALEGRIA 
SÁBADO 23/05/2020 

 
Vinde, Espírito de Entendimento! 
Iluminai a nossa mente, para que entendamos e abracemos 
todos os mistérios e mereçamos alcançar um pleno 
conhecimento Vosso, do Pai e do Filho.  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. 
Pai Nosso... Ave Maria... Rainha dos Apóstolos, rogai por 
nós. 
 
ORAÇÃO: Ó Espírito Santo, nós vos pedimos fazei sombra à 
nossa alma e concedei-nos a graça necessária para que sejamos 
dignos das promessas de Cristo. E a graça que vos pedimos 
nesta novena, é para maior glória Vossa e bem de nossa alma. 
Amém. 
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3º DIA: O DOM DO CONSELHO = O FRUTO DA PAZ 
DOMINGO 24/05/2020 

 
Vinde, Espírito de Conselho! 
Assisti-nos em todos os assuntos desta vida instável, tornai-nos 
dóceis às vossas inspirações e guiai-nos sempre pelo direito 
caminho dos divinos mandamentos.  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. 
Pai Nosso... Ave Maria... Rainha dos Apóstolos, rogai por 
nós. 
 
ORAÇÃO: Vinde sobre a nós, Espírito de Deus, e enchei-nos do 
Dom do Conselho. E que a graça que vos pedimos nesta novena, 
seja para maior glória vossa e bem de nossa alma. Amém. 
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4º DIA: O DOM FORTALEZA= O FRUTO DA PACIÊNCIA 
SEGUNDA-FEIRA 25/05/2020 

 
Vinde, Espírito de Fortaleza! 
Fortalecei o nosso coração em todas as perturbações e 
adversidades, e dai à nossa alma o vigor necessário para resistir 
a todos os inimigos.  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. 
Pai Nosso... Ave Maria... Rainha dos Apóstolos, rogai por 
nós. 
 
ORAÇÃO: Ó Espírito Santo Divino Mestre, nossa luz, fervor e 
graça; iluminai, protegei e fecundai nossa alma para que 
sejamos discípulos dignos de Jesus. 
E a graça que vos pedimos, nesta novena, seja para maior glória 
vossa e bem de nossa alma. Amém.  
 

 



Paróquia Nossa Senhora do Carmo  
“Igreja viva, comunidade de comunidades em estado permanente de missão”. 

 
NOVENA DE PENTECOSTES – 22 a 30 de maio de 2020 

COM MARIA CELEBRAR PENTECOSTES NO MEU LAR/FAMÍLIA 
 

ORAÇÃO INICIAL  
 

Vinde  Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e 
acendei neles o fogo do vosso amor.  Enviai, Senhor, o vosso 
Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.   
 
OREMOS: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos 
fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos 
retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos 
sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém. 

 

 
5º DIA: O DOM DA CIÊNCIA = O FRUTO DA BONDADE 

TERÇA-FEIRA 26/05/2020 
 
Vinde, Espírito de Ciência! 
Fazei-nos ver a vaidade de todos os bens passageiros deste 
mundo, para que não usemos deles senão para vossa maior 
glória e salvação da nossa alma.  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. 
Pai Nosso... Ave Maria... Rainha dos Apóstolos, rogai por 
nós. 
  
ORAÇÃO: Ó Espírito de vida e amor, enchei de graça toda a 
casa de nosso espírito, nossa memória, entendimento e vontade. 
E a graça que vos pedimos, nesta novena, seja para maior glória 
vossa e bem de nossa alma. Amém. 
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6º DIA: O DOM DA PIEDADE = O FRUTO DA BENEVOLÊNCIA 

QUARTA-FEIRA 27/05/2020 
 
Vinde, Espírito de Piedade! 
Vinde morar no nosso coração e inclinai-o para a verdadeira 
piedade e santo amor de Deus.  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. 
Pai Nosso... Ave Maria... Rainha dos Apóstolos, rogai por 
nós. 
  
ORAÇÃO: Ó Luz bendita, iluminai todos os lugares tenebrosos 
de nosso interior para que vos conheçamos e o demos a 
conhecer a todo o mundo. 
E a graça que vos pedimos, nesta novena, seja para maior glória 
vossa e bem de nossa alma. Amém. 
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7º DIA: O DOM DO TEMOR DE DEUS = O FRUTO DA FÉ 
QUINTA-FEIRA 28/05/2020 

 
Vinde, Espírito de Temor de Deus! 
Inundai-nos com o vosso santo temor, de modo que tenhamos 
sempre Deus presente e evitemos tudo o que possa desagradar 
a Sua divina majestade.  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. 
Pai Nosso... Ave Maria... Rainha dos Apóstolos, rogai por 
nós. 
  
ORAÇÃO: Ó Espírito Santo, que nosso coração seja abrasado 
do vosso divino amor. E a graça que vos pedimos, nesta novena, 
seja para maior glória vossa e bem de nossa alma. Amém. 
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8º DIA: O FRUTO DA MANSIDÃO 
SEXTA-FEIRA 29/05/2020 

 
A Mansidão nos leva a dominar a raiva, a ira e o mal desejo de 
vingança; e suportar com serenidade os males recebidos dos 
outros, sempre com o desejo de perdoar como Jesus mandou. 
Para pedir e dar o perdão, é preciso a ação do Espírito Santo em 
nós. Nunca pagar o mal com o mal, mas com o bem. Amar os 
inimigos e abençoar os que nos amaldiçoam.  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. 
Pai Nosso... Ave Maria... Rainha dos Apóstolos, rogai por 
nós. 
  
ORAÇÃO: Ó Caridade Santíssima, infundi em nosso coração 
tão necessitado, os vossos sete dons e com eles publiquemos 
vossas grandezas. Concedei-nos tempos tranquilos, confirmai 
as graças que vos temos pedido nesta novena. Amém. 
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9º DIA: O FRUTO DA TEMPERANÇA 
SÁBADO 30/05/2020 

 
A Temperança ou modéstia é o fruto que nos leva a ser moderados 
e prudentes em tudo o que dizemos e fazemos. Faz-nos vigiar os 
nossos olhos, boca, risos, movimentos, roupa, tudo, e vencer as 
paixões desordenadas. 
E, assim como o ferro no fogo, aos poucos brilha como a chama; 
também a alma repleta do Espírito Santo se torna semelhante a Ele.  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, 
agora e sempre. Amém. 
Pai Nosso... Ave Maria... Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. 

 
ORAÇÃO: Ó Deus, que instruístes o coração dos fiéis com a luz 
do Espírito Santo, dai-nos a graça de sentir retamente, com este 
mesmo Espírito, e aproveitar sempre de sua consolação. 
Por Jesus Cristo Senhor Nosso, vosso Filho, que vive convosco 
e reina na unidade do mesmo Espírito Santo, Amém. 

 



 


