
 

SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE 

 NA NOVENA DE PENTECOSTES 

 

24 a 30 de Maio de 2020   

 

A unidade vence a divisão, respeita as diferenças e se fortalece na diversidade.  

(São Cipriano , séc. III). 

 

Nesta semana entre o domingo da ascensão do Senhor e 
de Pentecostes, retomamos a oração dos apóstolos com 

as mulheres discípulas e com Maria no cenáculo, à espera 
do Espirito prometido por Jesus. No Brasil e em vários 
países do mundo esta semana é consagrada à oração 

pela unidade dos cristãos.  
As comunidades eclesiais gostam de fazer, começando na 

sexta-feira antes da ascensão, a novena de Pentecostes.  
Em nossas comunidades, pddm,  começamos a semana 
de oração com o ofício da tarde no domingo da Ascenção, 

juntando a invocação do Espírito Santo e a oração pela 
unidade. Seguem sugestões de como enriquecer os 
nossos ofícios nesta última semana do tempo pascal. 

 
OFÍCIO DA MANHÃ  

Seguir o ofício na página 584 com elementos: 

Salmos [da terceira semana]: 

Segunda: salmo 84 [refrão próprio]:  

O teu Espírito envia, 
o defensor que Jesus prometeu, 
Ele ilumine teu povo 

Pra andarmos nos caminhos teus. 
 
               Cântico de sabedoria 9, p. 707;  

               Salmo 96 (2ª versão refrão 3) 

Terça: Salmo 85, refrão 6; 
Cântico de Isaías 38, 2ª parte, p. 220;  

Salmo 93, p. 119 

Quarta: Salmo 86;  
 Cântico de Isaías 61, p. 704; 

 Salmo 97 

Quinta: Salmo 87;   
 Cântico de Isaias 65, p. 225, refrão 2;   

 Salmo 34 [refrão 4] 

Sexta: Salmo 51;  

Cântico de Jeremias 31, p. 705;   
Salmo 100, p 699 

Os hinos da manhã poderiam ser:  Senhor e criador, p. 

346; Vem Espírito Santo, 347; Vinde, Espírito de Deus, p. 
348; O Espírito do Senhor;  

Leitura bíblica, o evangelho do dia, conforme 

lecionário semanal. 

OFÍCIO DA TARDE 
 
DOMINGO – [1º DIA] 

 

1. CHEGADA: 
Ó Divino, vem te apossar da nação, que deseja teu 
ensino, que te entrega o coração. Ó Divino, na dor 
consolação. 

2. ABERTURA  

- Verdadeiramente ressurgiu Jesus, (bis) 

cantemos aleluia! Resplandece a luz! (bis) 
-  Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis) 

glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis) 
- O Senhor Jesus ao céu foi elevado, (bis)  

Por todo universo, hoje é aclamado. (bis) 

Ou:  

Aleluia! O Senhor ressuscitou aleluia! 
    Ele vive com a gente, aleluia, aleluia! 
Aleluia! Hoje ao céu foi elevado, aleluia! 
    O Senhor ressuscitado, aleluia, aleluia! 
Aleluia! Glória a Deus, Senhor da vida, aleluia.  

Por tão grande alegria, aleluia, aleluia. 
Aleluia! Jesus Cristo, luz da glória, aleluia. 
       Céus e terra te adoram, aleluia, aleluia. 

3. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Depois que Jesus foi elevado ao céu, os apóstolos, com 

as mulheres discípulas, com Maria mãe de Jesus e os 
irmãos dele, ficaram reunidos  em Jerusalém, a pedido 
de Jesus, à espera do Espírito que Jesus havia 

prometido. Segundo Lucas, embora fossem pessoas 
diferentes [homens, mulheres, discípulos, parentes], 
tinham os mesmos sentimentos e perseveravam em 

oração.  

Recordando a prece assídua destes nossos primeiros 
irmãos e irmãs na fé, as igrejas dedicam esta semana à 

oração pela unidade dos Cristãos. O documento do 
Concilio Vaticano II que é um concílio ecumênico, 
falando da relação entre cristãos recorda o sentido da 

oração pela unidade: 

"Não há verdadeiro ecumenismo sem conversão interior" 

e sem o exercício da oração comum. E "Esta conversão 
do coração juntamente com as preces particulares e 
públicas pela unidade dos cristãos, devem ser tidas como 

a alma do movimento ecumênico e, com razão, podem 



ser chamadas de ecumenismo espiritual"   (Unitatis 
redintegratio). 

Unindo nossa prece ao clamor de todo o universo, 

invoquemos o Espírito sobre o nosso país, oremos pela 
unidade das Igrejas, pelo diálogo entre as religiões e 

pela paz no mundo inteiro. 

4. HINO  - O Senhor foi preparar, ODC, p.344, n. 183  

5. SALMODIA 

- Salmo 110 – ODC, p. 142 
O Senhor subiu aos céus e está sentado à direita de 
Deus Pai, aleluia! 

- Salmo 47 - ODC, p. 69  

- Cântico de  Apocalipse – ODC p. 262  

Com o refrão:  nós te damos graças nosso Deus. 

6. LEITURA BÍBLICA – Efésio 1,17-23 – lecionário dom., p. 215 

Leitura da carta aos Efésios. Irmãos: Que o Deus de 
nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a 

glória, dê a vocês um espírito de sabedoria e revelação 
para que o reconheçam. Que ele abra o coração de 
vocês à sua luz, para que saibam qual a esperança do 

chamado que ele faz, qual a riqueza da glória da sua 
herança entre os santos, e que imenso poder ele 
exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a 

sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força 
em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez 

sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda a 
autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer 
título que se possa mencionar não somente neste 

mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo 
sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a 
Cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude 

daquele que possui a plenitude universal. Palavra do 
Senhor. 

7. RESPONSO – não fiquem tristes, ODC, p.434 [n. 402] 

8. MEDITAÇÃO: 

Alocução do Papa Francisco, neste domingo da 
ascensão - 24 de maio de 2020-  na Praça São Pedro, 
finalmente aberta depois de mais de dois meses de 
fechamento.  

O Evangelho de Mateus que escutamos neste domingo 

da ascensão mostra os Apóstolos que se reúnem na 
Galileia, e no monte se realiza o último encontro do 

Senhor ressuscitado com os seus. Desta vez, no monte, 
Jesus não age nem ensina, mas confia aos discípulos a 
tarefa de continuar a sua obra. Ele diz: “Ide e fazei 

discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a 
observar tudo o que vos ordenei!” (v. 19-20). 

A missão confiada aos Apóstolos é esta: anunciar, 
batizar e ensinar a caminhar na via traçada pelo 
Mestre, isto é, o Evangelho. Esta mensagem de 

salvação implica antes de tudo o dever do testemunho, 
sem testemunho não se pode anunciar, ao qual 
também nós, discípulos de hoje, somos chamados a 

dar conta da nossa fé. 

Diante de uma tarefa tão difícil, e pensando em nossas 
fraquezas, nos sentimos inadequados, mas não se deve 

desencorajar, recordando as palavras que Jesus dirigiu 

a eles antes de subir ao Céu: “Eis que eu estarei 
convosco todos os dias, até ao fim do mundo” (v. 20). 

Esta promessa, garante a presença constante e 

consoladora de Jesus entre nós, que se dá por meio do 
seu Espírito. Ele conduz a Igreja a caminhar na história 

como companheira de cada pessoa. 

Com essa promessa de permanecer conosco até o fim 
dos tempos, Jesus inaugura o estilo de sua presença 

no mundo como Ressuscitado: uma presença revelada 
na Palavra, nos Sacramentos, na ação constante e 
interior do Espírito Santo. 

A festa da Ascensão nos diz que, embora tenha subido 
ao Céu para habitar gloriosamente à direita do Pai, 
Jesus está ainda e sempre entre nós: disso vêm a 

nossa força, a nossa perseverança e a nossa alegria. 
Justamente da presença de Jesus entre nós com a 
força do Espírito Santo. Acompanhe nossa viagem com 

sua proteção materna, a Mae de Jesus, de quem 
aprendemos a doçura e a coragem de sermos 
testemunhas do Senhor Ressuscitado. 

8. CÂNTICO DE MARIA – ODC P. 237  
Ant.: Convoco estarei todos os dias 
   Até o fim dos tempos aleluia.  

8. PRECES 
Aclamemos a Cristo, que está sentado à direita do Pai 

na glória do céu; e digamos na alegria do Espírito: 

Cristo, rei da glória, nós te rogamos! 

- Ó Cristo, que o desenvolvimento e o progresso entre 

os povos faça crescer na humanidade a consciência de 
uma fraternidade universal, sem miséria, sem 
desigualdade e sem ódio  nós te pedimos. 

- Envia teu Espirito consolador, aos que estão aflitos e 
aos que são vítimas de injustiças; livra o nosso mundo 
da guerra e da discórdia, nós te pedimos. 

- Dá a cada um, cada uma de nós, os frutos do Espírito: o 
amor, a alegria, a paciência, a bondade e a fidelidade, nós 
te pedimos. 

- Dá à Igreja católica, abertura ao teu Espírito e desejo 
sincero de comunhão e unidade. 

- Concede a Francisco, o bispo de Roma, muita luz e 

caridade no seu ministério de presidir a unidade universal, 
nós te pedimos. 

Preces espontâneas 

Dá Senhor, a todos os cristãos uma unidade que seja visível! 
R.: Que nós sejamos um, para que o mundo creia! Pai 
nosso... (cantar versão ecumênica). 

Oração: 

Ó Cristo, subindo aos céus de onde vieste, não nos deixes 

órfãos; desça sobre nós o teu Espírito, 
portador de paz ao mundo. Unimos nossa prece à tua 
oração ao Pai, para que todos sejam um, como tu e o Pai 

são um, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

10. BÊNÇÃO 

O Senhor Jesus Cristo, em virtude do poder que tem de 

submeter a si todas as coisas, transfigure o nosso pobre 
corpo, para conformá-lo ao seu corpo de glória, agora e 
sempre. Amém.  

- Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 

Saudação a Maria – Rainha do céu 



SEGUNDA-FEIRA [2º DIA] 

Seguir o ofício na  p. 585 com os seguintes elementos próprios: 

 

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. 

2. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Depois que Jesus foi elevado aos céus, “os apóstolos 
voltaram para Jerusalém, partindo do chamado monte 
das Oliveiras. 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”. [Atos 

2,12-14]. 
Oremos em comunhão com as Igrejas cristãs que 
dedicam esta semana à oração pela unidade. Invoquemos 

o Espírito à de um novo pentecostes para a humanidade. 

3. HINO – A nós descei, divina luz – ODC, p. 345 [n. 
184] 

4. SALMODIA 

- SALMO 36(35) – com o refrão [melodia : em vós, ó 
Senhor: 
Renova, em nós, ó Senhor,  
a fonte viva da tua graça. 

- CÂNTICO DE EFÉSIOS 1 – ODC, p. 253 
 
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... depois segue a 
meditação: 

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, 
ungido por Deus com o Espírito. Ele passou entre nós 
fazendo o bem, curou os doentes sem perguntar pela 

raça ou religião. Portanto, quem adere a Jesus de 
verdade, terá que seguir pelo caminho de Jesus, 
deixando-se conduzir pelo seu Espírito. 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.  

8. CÂNTICO DE MARIA – ODC, p. 237 
    Refrão: Envia teu Espírito Senhor,  

                e renova a face da terra. 

9. 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. Faze que anunciem o Evangelho com 
liberdade e humildade, no respeito e no diálogo. 
Fortalece os laços de unidade entre todas as Igrejas e 

congrega em tua casa homens e mulheres de todas as 
raças, tribos e línguas. Por Cristo, nosso Senhor! 
Amém. 

10. 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! 
 

Saudação a Maria – Rainha do céu 

 



TERÇA-FEIRA [3º DIA]  
ODC, p. 585 com os seguintes elementos próprios: 

 

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. 

 
2. RECORDAÇÃO DA VIDA 
O Concilio Vaticano II, que foi um concilio ecumênico, 
recordou que "não há verdadeiro ecumenismo sem 
conversão interior  e que esta conversão do coração, 

juntamente com as preces particulares e públicas pela 
unidade dos cristãos, devem ser tidas como a alma de todo 
o movimento ecumênico e, com toda a razão, podem ser 

chamadas de ecumenismo espiritual" (UR 7 e 8).  

Oremos para que esta consciência ecumênica que foi 
despertada no povo de Deus, não perca a vitalidade, que 

jamais entremos na onda da intolerância contra as pessoas 
que invocam Deus e expressam a fé em Jesus, de maneira 
diferente da nossa. 

 
3. HINO – Oh vem divino criador, Odc, P. 346 

 
4. SALMODIA 

- Salmo  119A – ODC, p. 154, refrão 2  

- Cântico de Apocalipse 4 -  ODC, p. 260 

 
5. 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. 

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:  

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. 
 

8. CÂNTICO DE MARIA – ODC, p. 237 
    Refrão: Envia teu Espírito Senhor,  
                 e renova a face da terra. 

9. 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. 

10. 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! 
 

 
Saudação a Maria – Rainha do céu 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



QUARTA-FEIRA [4º DIA]  

ODC, p. 585 com os seguintes elementos próprios: 

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. 

 
2. RECORDAÇÃO DA VIDA 

O Conselho Mundial de Igrejas foi criado, após a 
Segunda Guerra Mundial, na esperança de que os 
cristãos pudessem deixar de lado suas diferenças 
doutrinárias e ajudar a construir um novo mundo. É 
a maior organização mundial do movimento 
ecuménico, com o mais alto número de membros: 
são 345 comunidades cristãs de mais de 110 países, 
com exceção da Igreja Católica, e compreende 
luteranos, anglicanos, metodistas, batistas, 
ortodoxos e outras Igrejas. Representa mais de 500 
milhões de fiéis em todo o mundo. Apesar da Igreja 
católica não fazer parte, ela participa de suas 
atividades e o papa Francisco tem feito gestos 
significativos de aproximação e de apoio. Em 2018, 
participou da assembleia comemorativa dos 70 anos 
da organização, em Genebra, na Suíça, onde tem a 
sua sede. 

Agradeçamos a Deus por todo  esforço  realizado 
pelo Conselho Mundial das Igrejas, a serviço da 
unidade entre cristãos. Invoquemos o Espírito com 
sua força de paz e de unidade. 

3. HINO – Espírito de Deus [folha anexa] 
 
4. SALMODIA 

- Salmo 127 (126) – ODC, p. 169 

- Cântico de Cl 1 – ODC, p. p. 157 
 
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... depois segue a meditação 

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. CÂNTICO DE MARIA – ODC, p. 237 
    Refrão: Envia teu Espírito Senhor,  
                e renova a face da terra. 

9.  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. 

10. 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! 

 
Saudação a Maria – Rainha do céu 



QUINTA-FEIRA [5º dia] 

ODC, p. 585 com os seguintes elementos próprios: 

 

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. 

2. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Na América Latina, sobretudo após a Conferência de 
Medellín, se desenvolveu um ecumenismo prático. 
Ele acontece nas bases das Igrejas engajadas nas 
grandes causas do povo, na luta pela terra, na 
solidariedade com a resistência dos povos indígenas 
e das comunidades negras, no serviço aos pobres, 
nos movimentos de mulheres unidas pelo sofrimento 
e pela busca de liberdade.  
Invoquemos o Espírito, fogo que derrete o gelo da 
indiferença, da discriminação e da intolerância. Que 
as Igrejas, unidas no serviço do reino, mostrem ao 
mundo as razões da sua fé e da sua esperança.  

3. HINO – A nós descei divina luz, ODC, p. 345 

4. SALMODIA 

Salmo 147 147 com o refrão [melodia do refrão 2]: 

Teu Espírito congrega / tudo quanto está disperso. 
Santifica o teu povo, / Reconstrói o universo! 
Cântico de Ap 11 – ODC, p. 261 
 
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. 
 

8. CÂNTICO DE MARIA – ODC, p. 237 
    Refrão: Envia teu Espírito Senhor,  
                e renova a face da terra. 

 

8. 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 indispensável o exercício da 
humildade e da caridade. A unidade não anula a 
diversidade; o corpo tem muitas e diferentes partes, 
mas tudo concorre para o bem estar de todo o corpo. 
Assim acontece também com o corpo de Cristo. Eis 
porque a unidade é um caminho de conversão, pois 
conviver com a diferença não é fácil, requer “sair da 
nossa zona de conforto”. Mas temos motivo para 
cultivar esta paixão pela unidade:  somos 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. 

9. 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. 

10. 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! 
 

Saudação a Maria – Rainha do céu 

 
 



SEXTA-FEIRA [6º DIA] 
ODC, p. 585 com os seguintes elementos próprios: 

 

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. 

2. RECORDAÇÃO DA VIDA 
A oração pela unidade nos coloca num movimento 
de conversão pessoal e comunitária, pois as 
dificuldades de viver em unidade, dizem respeito a 
cada pessoa, a cada comunidade concreta e a cada 
Igreja. Atualmente sentimos este drama em nossa 
própria Igreja. Pessoas que professam o mesmo 
credo, com posturas completamente dissonantes. 
Crer em Jesus implica crer com a fé de Jesus. E 
mesmo em nossa convivência cotidiana, nem sempre 
é fácil conviver com as diferenças, buscando a 
unidade de espírito.  
Invoquemos o Espírito que renova todas as coisas. 
Que ele unifique os nossos corações, que nos dê 
sabedoria para buscar a comunhão, respeitando as 
diferenças. Vale retomar o famoso ensinamento 
atribuído a Santo Agostinho: Nas coisas essenciais 
unidade, nas coisas secundárias liberdade; em todas 
as coisas a caridade. 

3. HINO – Espírito de Deus [folha anexa] 

4. SALMODIA 

- Salmo  68(67) ODC p. 85, refrão 5 

- Cântico de Filipenses – ODC, p. 256 (n, 43) 
 
5. 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. CÂNTICO DE MARIA – ODC, p. 237 

    Refrão: Envia teu Espírito Senhor,  
               e renova a face da terra. 

9. 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. 

10. 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. 

 

Saudação a Maria – Rainha do céu 

 
 


