Novena em honra do Divino Espírito Santo
A novena do Espírito Santo é o modelo de todas as novenas. A Igreja incentiva que todos os fiéis a
façam especialmente em preparação a Pentecostes.

(Esta novena faz parte do livro de novenas da Comunidade Totus Mariae)

Sequência Devotíssima
Vinde, Santo Espírito, e mandai do céu um raio da vossa luz.
Vinde, Pai dos pobres, vinde, ó Distribuidor dos bens, vinde, ó Luz dos corações.
Vinde, Consolador ótimo, doce Hóspede e suave alegria das almas.
Vinde aliviar-lhes os trabalhos, temperar-lhes os ardores e enxugar-lhes as lágrimas.
Ó Luz beatíssima, inflamai o íntimo dos corações dos vossos fiéis.
Sem a vossa graça nada há no homem, nada que se possa dizer inocente.
Lavai, pois, o que em nós é sórdido, regai o que é seco, sarai o que está ferido.
Abrandai o que é duro, abrasai o que é frio, e reconduzi o desviado.
Concedei aos vossos servos, que em Vós confiam, o setenário dos vossos dons.
Dai-lhes o mérito da virtude, o dom da graça final e o glorioso prêmio dos prazeres eternos. Amém.

Oração: Ó Espírito Santíssimo, fogo sagrado que alumiais as almas e abrasais os corações: por
misericórdia Vossa, Senhor, a nossa pobre alma Vos deseja, invoca-Vos e Vos procura para que a
purifiqueis das suas manchas, para que a ilumineis nas suas trevas e lhe comuniqueis os Vossos dons.
Sim, dignai-Vos consagrar a nossa alma com a unção da Vossa graça, para que ela se converta em templo
Vosso. Purificai a nossa memória, para que ela sempre recorde os Vossos benefícios; ilustrai o nosso
entendimento, para que saiba meditar a Vossa lei; inflamai a nossa vontade, para que ela, respeitosa e
dócil, se submeta em tudo à Vossa vontade. E visto que somos tão miseráveis, purificai todos os afetos do
nosso coração, para que ele se torne digno dos Vossos dons.

Jaculatórias
1ª
Vinde, Divino Espírito,
vinde, ó dom da ciência,
dispor-me para que seja
digno de Vossa assistência.
Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

2ª
Vinde Divino Espírito,
vinde, dom de piedade
nesta divina virtude
inflamai a minha vontade.
Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

3ª
Vinde, Divino Espírito,
dar-me um santo temor,
para que a toda a culpa
tenha minha alma horror.
Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

Oração para pedir os 7 dons do Espírito Santo
Ó Jesus, que antes de subirdes aos céus, prometestes aos Vossos Apóstolos e discípulos enviar-lhes o
Espírito Santo para os consolar e fortalecer, dignai-Vos fazer descer também sobre nós este Espírito
consolador.
Vinde Espírito de sabedoria, e fazei-nos conhecer a verdadeira felicidade dando-nos os meios para
consegui-la.
Vinde, Espírito de inteligência, que, por Vossa divina luz, nos fazeis penetrar as verdades e os mistérios
de nossa santa Religião.
Vinde, Espírito de conselho, e ajudai-nos a discernir em todas as ocasiões o que devemos fazer para

cumprir com a Vossa divina vontade.
Vinde, Espírito de fortaleza, e prendei-nos a Deus e aos nossos deveres de maneira que nada jamais nos
possa abalar.
Vinde, Espírito de ciência que, único, nos podeis dar o perfeito conhecimento de Deus e de nós mesmos.
Pedimo-Vos esta ciência divina e única necessária com todo o ardor de nossa alma.
Vinde, Espírito de piedade, para que saibamos executar com alegria e prontidão o que Deus nos manda e
para que, pela unção de Vosso divino amor, achemos verdadeiramente leve e suave o jugo do Senhor.
Vinde, Espírito de temor de Deus, e fazei-nos evitar com o maior cuidado tudo o que possa desagradar ao
nosso Pai celestial.
Glória a Vós, Pai Eterno, que com o Vosso Filho único e o Espírito consolador, viveis e reinais por todos
os séculos dos séculos. Amém.

Veni Creator
Oh vinde, Espírito Criador,
as nossas almas visitai
e enchei os nossos corações
com vossos dons celestiais.
Vós sois chamado o Intercessor,
do Deus excelso o dom sem par,
a fonte viva, o fogo, o amor,
a unção divina e salutar.
Sois doador dos sete dons
e sois poder na mão do Pai,
por ele prometido a nós;
por nós seus feitos proclamais.
A nossa mente iluminai,
os corações enchei de amor,
nossa fraqueza encorajai,
qual força eterna e protetor.
Nosso inimigo repeli,
e concedei-nos vossa paz;
se pela graça nos guiais,
o mal deixamos pra trás.
Ao Pai e ao Filho Salvador
por vós possamos conhecer.

Que procedeis do seu amor
fazei-nos sempre firmes crer.
Amém.
V. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado.
R. 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 da sua consolação.
Por Cristo, Senhor Nosso. Amém.

