
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 , s. 3). 

CANTOS 

Segunda salmo 84 [refrão próprio]:  

O teu Espírito envia,* o defensor que Jesus prometeu, 

Ele ilumine teu povo 8 Pra andarmos nos caminhos teus. 
 
DOMINGO  [1º DIA] - TARDE 

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

CÂNTICO DE MARIA  
Ant.: Convoco estarei todos os dias 
   até o fim dos tempos aleluia.  

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. 

 

SEGUNDA-FEIRA [2º DIA] - TARDE 

- SALMO 36(35): Ant.: Renova, em nós, ó Senhor,  

                                  a fonte viva da tua graça. 

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

- 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. 

TERÇA-FEIRA [3º DIA] - TARDE 

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. 

 

QUARTA-FEIRA [4º DIA] - TARDE 

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.  

  

 QUINTA-FEIRA [5º DIA] - TARDE 

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

Teu Espírito congrega / tudo quanto está disperso. 
Santifica o teu povo, / Reconstrói o universo! 

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. 

 
SEXTA-FEIRA [6º DIA] - TARDE 
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. 

 

Espírito de Deus [sequencia de pentecostes] 

1- Espírito de Deus enviai dos céus um raio de luz! 

2. Pai dos miseráveis,  com vossos dons afáveis, vinde aos 
corações (bis) 

3. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde! 

4. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem.  

5- Enchei, luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. 

6. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem 
há nele. 

7. Lavai o que há impuro, regai o seco e duro, curai o 
doente. 

8. Dobrai toda dureza, o frio aquecei, no escuro conduzi. 

9. Dai à vossa Igreja que espera e deseja vossos sete dons! 

10. Dai em prêmio ao forte uma santa morte alegria eterna! 
     Amém! Amém! 


