
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Anim.: Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - A Jesus por 

Maria. Queridos irmãos e irmãs boa noite. Estamos reunidos, por meio de nossas 

redes sociais, celebrando a novena de Pentecostes. Ao enviar-nos o Espírito de 

seu Filho, Deus Pai difunde o seu amor em nossos corações, convertendo-nos do 

pecado e nos concedendo a liberdade de filhos. Iniciemos nosso quinto encontro 

cantando: 

 

(Procissão de entrada) 

Canto opção 01: Vem, Espírito Santo de Amor 

Vem, vem, vem, vem, Espírito Santo de amor; vem a nós, traz à Igreja um novo 

vigor! (bis) 

1. Presente no início do mundo, presente na criação; do nada tiraste a vida, que a 

vida não sofra no irmão. 

2. Presença de força aos profetas, que falam sem nada temer, contigo sustentam o 

povo na luta que vão empreender. 

3. Presença na Igreja nascente, os povos conseguem reunir; na mesma linguagem 

se entendem, o amor faz a Igreja surgir! 

4. Presença que gera esperança, Maria por ti concebeu; no povo renasce a 

confiança, ó Espírito Santo de Deus! 

 

Canto opção 2: Nós estamos aqui reunidos 

Nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém. Pois só quando 

vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. 

1. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, e ele sopra onde quer. Força 

igual têm o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. 
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2. Feita de homens a Igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz. Como um 

fogo que aquece e ilumina que é pureza, que é vida, que é luz. 

3. Quando o Espírito espalma suas graças, faz dos povos um só coração: cresce a 

Igreja onde todas as raças um só Deus, um só Pai louvarão. 

 

Anim.: É o Espirito Santo que vem em nosso auxilio e é Nele que sabemos o que 

pedir. Apresentemos as nossas intenções, preces e agradecimentos enquanto 

acendemos as luzes em torno da imagem do Divino Espirito Santo. Cantemos: 

(O presidente acende as 9 velas em torno da imagem do Divino Espirito Santo e 

depois toma em suas mãos o tacho com as intenções dos fiéis e apresenta em 

oração a Imagem do Espirito Santo e depois colocar fogo e ficar até o fogo acabar 

- enquanto todo esse rito se canta uma das opções a seguir:)   

Canto opção 01: Espirito Santo Vinde 

Espírito Santo vinde falar em mim. Espírito Santo vinde falar em mim. Espírito 

Santo vinde orar em mim. Espírito Santo vinde orar em mim. Vinde curar, vinde 

libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar traz 

fogo do céu nesse lugar. 

Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor! 

 

Canto opção 02: Eu Navegarei 

Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. (2x) 

Espírito, espírito, que desce como fogo, vem como em pentecoste , e enche-me 

de novo. 

Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma 

explicação. (2x) 

 

Canto opção 03: A nós descei Divina luz 

A nós descei, Divina Luz. A nós descei, Divina Luz. Em nossas almas acendei 

o amor, o amor de Jesus! Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus! 

1. Vós sois a alma da Igreja. Vós sois a vida, sois o amor. Vós sois a graça 

benfazeja que nos irmana no Senhor! Vós sois a graça benfazeja que nos irmana 

no Senhor! 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Divino Espírito descei. Os corações vinde inflamar. E as nossas almas preparar. 

Para o que Deus nos quer falar! E as nossas almas preparar para o que Deus nos 

quer falar! 

 

Canto opção 04: O Céu se Abre 

Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também 

quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. 

Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. 

Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. 

 

Canto opção 05 – Sopra em nós  

Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Minha alma 

tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Sopra em nós. Sopra em 

nós. Somos Teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Teu nome. Sopra em nós. 

Sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Teu nome.  

Ó vento impetuoso vem neste lugar. Fortalece o que é fraco com Teu poder. 

Rasgue o céu, ó meu Pai sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem!  

 

Pres.: Em nome do Pai...  

Anim.: O Pai nos reúne 

Pres.: Quem é livre segundo o Evangelho só se compromete com ações que sejam 

dignas de Deus, seu Pai, e dos homens, seus irmãos. 

T.: Chamados à liberdade, pautemos a nossa conduta pelo Espírito. 

Pres.: Livres e fiéis em Cristo, sem medo e sem violência, caminhamos com os 

pés firmes no chão da história para implantar a justiça na terra, promover a 

fraternidade entre as pessoas e construir a paz universal. 

T.: O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. 

 

Anim.: O Filho nos comunica  

 

Anim.: Guiados pelo Espírito Santo vamos acolher o Evangelho. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Canto: A nós descei, Divina Luz. (2x) Em nossas almas acendei o amor, o amor 

de Jesus. (2x)  

 

Pres.: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas (3,21-22).  
 

Naquele tempo: 21Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também 

recebeu o batismo. E, enquanto rezava, o céu se abriu 22e o Espírito Santo desceu 

sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: 'Tu és o meu 

Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer.' 

 

Anim.: O Espírito nos ilumina. 

 

Pres.: Jesus, enviado do Pai, tem o poder de batizar, isto é, lavar, mergulhar e 

inserir toda a humanidade no Espírito Santo que é fogo que purifica dos pecados, 

aquece a frieza do coração, ilumina a escuridão da alma, recria o homem e a 

mulher à imagem e semelhança de Deus no amor e faz novas todas as coisas. 

T.: Ser batizado no Espírito Santo é morrer para o pecado e viver para 

Cristo. 

Anim.: Enquanto Jesus orava o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele e 

o Pai apresentou Jesus ao mundo como Filho gerado no amor eterno. Nesta 

manifestação maravilhosa nós aprendemos que a oração tem força e poder de abrir 

o céu para nós. 

T.: Vem, Espírito Santo, orar em nós para nos socorrer em nossas fraquezas.  

Anim.: No batismo Jesus é revelado como Filho amado do Pai Eterno. Ele veio 

para abrir o céu para nós. Na força do Espírito Santo, Jesus vai agir com paciência 

e benevolência em favor da nossa conversão para nos salvar. 

T.: Espírito Santo, iniciar em nós um movimento de conversão.  

Anim.: Pelo batismo nós recebemos a identidade de filhos e filhas de Deus. 

Enquanto vivemos neste mundo temos a missão de viver como filhos de Deus, 

agindo com o Espírito Santo, fazendo bem todas as coisas. 

T.: “Teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna... E quem nos 

dispôs a isso foi Deus, que nos deu o penhor do Espírito”. 

Anim.: O batismo é um sacramento que recebemos na Igreja para viver e crescer 

em comunidade. Participar da vida da comunidade, conhecer os ensinamentos da 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Igreja, ler a Bíblia, participar da Eucaristia, confessar os pecados, cultivar a filial 

devoção a Nossa Senhora são meios que nos ajudam a perseverar na vida cristã. 

T.: “Os discípulos viviam em comunidade perseverando na oração com 

Maria, Mãe de Jesus”. 

 

Pres.: (Reflexão da Palavra) 

 

Anim.: No cenáculo com Maria  

 

Canto opção 01: Cenáculo de Maria 

Reunidos aqui, num Cenáculo de amor. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela 

conhece bem todos seus queridos filhos. E não deixará faltar para nós seu auxílio. 

Vinde, Espírito Santo! Vinde! Por meio da poderosa intercessão Do Imaculado 

Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa! Vinde, Espírito Santo! Vinde 

por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa 

amadíssima Esposa (bis) 

 

Canto opção 02: Vinde, ó Espirito Santo 

Vinde, ó Espirito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. (bis) Acendei neles 

o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a 

face da terra. (bis)  

Doce, doce Espírito Santo, exemplo quero ser da mãe do meu Senhor. Doce, 

doce Espírito Santo, fazei também de mim, morada do Senhor!  

Com um Sacrário Vivo levando amor. Revelando coisas que eu não sei mistérios 

do grande autor, se eu conhecer, por nada eu trocarei. (bis)  

 

Pres.: Nós somos convidados a perseverar na oração com Maria, Mãe de Jesus. 

Cheios de fé e confiança invoquemos sobre nós a Luz do Espírito Santo, rezando: 

T.: Vem, Espírito Santo, iluminar e santificar. 

Anim.: Pelos nossos irmãos e irmãs que se preparam para receber o santo batismo, 

rezemos: 

Anim.: Pelos pais e padrinhos, para que deem aos filhos e afilhados exemplo de 

vida cristã, buscando viver a santidade e participando da missão da Igreja, 

rezemos: 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anim.: Pelos jovens, para que perseverem na vida cristã e sejam generosos para 

responder ao chamado de Deus colocando os seus dons a serviço da Igreja, 

rezemos: 

Anim.: Pelo Papa, pelos bispos e pelos padres, para que vivam com zelo e ardor 

o ministério a eles confiado, conduzindo o povo de Deus no caminho da salvação, 

rezemos: 

 

Pres.: Nossa prece prossigamos implorando a vinda e a concretização do Reino 

de Deus.  

T.: Pai nosso...  

 

Anim.: O Pai nos envia  

 

Pres.: Encerrando nossa novena, vamos renovar o nosso desejo de ser guiados 

pelo Espírito Santo.  

T.: Ó Divino Espírito Santo, fonte de todo bem, fazei morada nos nossos 

corações. Transformai o nosso agir e o nosso jeito de ser. Libertai-nos das 

amarras do pecado que nos prendem. Santificai-nos e purificai-nos com o fogo 

do vosso amor. Criai em nós um espírito decidido no zelo por vossa Igreja, 

tornai-nos inflamados no amor, alegres na esperança e solícitos ao vosso 

serviço no anúncio da Boa Nova ao mundo inteiro. Que a nossa vida seja vivida 

segundo o vosso propósito.  

Pres.: Desça sobre nós a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.  

T.: Amém.  

 

Canto final 1: Todos ficaram cheios do Espírito Santo. 

Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de 

Deus! Aleluia! 

1. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao 

Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas celebrai-o! 

2. A palavra do Senhor criou os céus e o sopro de seus lábios, as estrelas. Como 

num odre junta as águas do oceano e mantém no seu limite as grandes águas. 

3. Adore o Senhor a terra inteira e o respeitem os que habitam o universo! Ele 

falou e toda a terra foi criada, Ele ordenou e as coisas todas existiram. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. No Senhor nós esperamos confiantes, porque ele é nosso auxílio e proteção! 

Por isso o coração se alegra nele seu santo nome é para nós uma esperança. 

 

Canto final 2: Quando o Espírito de Deus soprou  

1. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança 

da terra brotou e um povo novo deu-se as mãos e caminhou.  

Lutar e crer, vencer a dor! Louvar ao Criador! Justiça e paz hão de reinar! E 

viva o amor!  

2. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou: o cego viu, o surdo 

escutou, e os oprimidos das correntes libertou.  

3. Nosso poder está na união. O mundo novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos 

lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação. 

 

Canto final 3: Shekinah  

Chega à glória de Deus! Eis a promessa que jamais falhou. Já resplandece na vida 

de quem em Deus esperou. Quero viver esse amor apaixonado, um adorador. Sei 

que é do trono da graça que vem o Consolador. 

Desce do céu sobre nós, Shekinah! Espírito Santo desce do céu sobre este lugar! 

Ó terra, tremei! A glória do Rei nos alcançou em nós habitou – Shekinah.  

Uma aliança real nada e ninguém a consegue romper. Fidelidade é igual respirar 

pra sobreviver. Aviva em mim esse amor para honrar teu chamado, Senhor. De 

santidade inflama meu ser fogo abrasador. 

 

Canto final 4: Enviai  

Vem Espírito de Amor, vem acender a chama que se apagou, vem inflamar os 

corações com línguas de fogo. Vem Espírito de Amor, vem criar o que o mundo 

destruiu. Reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes vem viver em 

nós, nos unindo a criação a Deus clamaremos! 

Enviai teu Santo Espírito Senhor. Renovai a face da terra! (bis) 

Vem Espírito de Amor, vem criar o que o mundo destruiu. Reavivar em nós o 

primeiro amor ohoh. Como em Pentecostes vem viver em nós, nos unindo a 

criação a Deus clamaremos! 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão em Família 
 

Para crescer na comunhão 

Vamos conversar sobre a nossa realidade à luz da Palavra. 

1. Como acontece a preparação do batismo em nossa paróquia? 

2. Nós que fomos batizados vivemos realmente como filhos de Deus? 

3. “Conhece-se a árvore pelos frutos”. Quais as atitudes revelam que uma 

pessoa é batizada? 

 

Concretizar nossa oração 

A nossa oração nos conduz à prática da Palavra de Deus. A necessidade dos pobres 

é sempre um sinal seguro sobre aquilo que Deus nos pede para fazer. Por causa disso, 

a novena em preparação para receber o Espírito Santo incentiva a uma longa 

preparação para a realização do gesto concreto. Não se pode apenas recolher dinheiro 

ou alimento. Não se trata de somente achar algo para terminar bem o tempo da 

novena. É preciso aprofundar o sentido do gesto que o grupo escolheu para realizar 

como fruto da novena.  


