
Apostolado dos Sagrados Corações Unidos de Jesus e de Maria

Como preparação à Solenidade de Pentecostes

Novena para a Unção do Espirito Santo
[Extraída do Livro do Apostolado, páginas 176 a 182, no "ANEXO V: LIBRO DE ORACIONES DEL APOSTOLADO” 

Peçamos por uma poderosa efusão do Espirito Santo
Cristo morreu na Cruz, para que nós sejamos transformados 

pelo Espirito, em filhos de Deus, participando de sua santidade. 
Mas devemos desejá-Lo, pedir-Lhe e dispormo-nos a recebe-Lo.

Rezar cada dia da novena:

Ato de Consagração ao Espirito Santo, diariamente:
Recebei ó Espirito Santo, a consagração absoluta de todo 

meu ser, que vos faço neste dia, para que vos digneis ser, de ora 
em diante, em cada um dos instantes da minha vida, em cada uma 
das minhas ações, meu Diretor, minha Luz, meu Guia, minha Força 
e todo o amor de meu Coração.

Abandono-me sem reservas, às vossas divinas operações, e 
quero ser sempre dócil às vossas santas inspirações.

Ó Santo Espirito! Dignai-vos formar-me com Maria e em 
Maria, segundo o modelo de vosso amado Jesus.
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Glória ao Pai Criador. Gloria ao Filho Redentor. Glória ao 
Espirito Santo Santificador. Amém.

ORAÇÃO
Ó Senhor Jesus Cristo, que antes de ascenderdes ao céu. 

prometestes enviar o Espirito Santo, para completar vossa obra 
nas almas de vossos Apóstolos e discípulos, dignai-vos conceder-
me o mesmo Espirito Santo, para que Ele aperfeiçoe em minha 
alma a obra de vossa graça e de vosso amor.

Concedei-me:
- o Espirito de Sabedoria, para que possa desprezar as 

coisas perecedoras deste mundo e aspirar só as coisas que são 
eternas,

- o Espirito de Entendimento, para iluminar minha mente 
com a luz da vossa Divina Verdade,

- o Espirito de conselho, para que possa sempre eleger o 
caminho mais seguro para agradar a Deus e ganhar o Céu,

- o Espirito de Fortaleza, para que possa levar minha cruz 
convosco e suportar com resignação e com coragem, todos os 
obstáculos que se oponham à minha salvação,

- o Espirito de Conhecimento, para que possa conhecer a 
Deus e conhecer-me a mim mesmo, e crescer na perfeição da 
ciência dos santos,

- o Espirito de Piedade, para que possa encontrar o serviço a 
Deus, doce e amável, e

- o Espirito de Temor de Deus, para que possa ser cheio de 
reverência amorosa para Deus e que tema, de qualquer modo, 
desgostá-lo.

Marcai-me, amado Senhor, com o sinal de vossos verdadeiros 
discípulos e animai-me em todas as coisas com vosso Espirito. 
Amém.

PRIMEIRO DIA (sexta-feira)
Espirito Santo! Senhor de Luz! Dai-nos, desde vossa clara 

altura celestial, vosso puro e radiante esplendor!
O Espirito Santo:
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Só uma coisa é importante: a salvação eterna. Portanto, só 
uma coisa há que temer: o pecado.

O pecado é o resultado da ignorância, debilidade e 
indiferença. O Espirito Santo é o Espirito de Luz, de Força e de 
Amor.

Com seus sete dons, ilumina a mente, fortalece a vontade, e 
inflama o coração com o amor de Deus.

Para assegurar-nos a salvação, devemos invocar o Divino 
Espirito diariamente, porque “o Espirito vem em ajuda de nossa 
fraqueza."

Pois, nós "não sabemos como pedir para orar como convém; 
mas o Espirito mesmo intercede por nós.”(Rm, 8,26)

Oração
Onipotente e eterno Deus, que condescendestes para 

regenerar-nos com a água e o Espirito Santo, e nos destes o 
perdão de todos os pecados, permiti enviar do Céu sobre nós, os 
sete dons de vosso Espirito: o Espirito de Sabedoria e de 
Entendimento, o Espirito de Conselho e de Fortaleza, o Espirito de 
Conhecimento e de Piedade, e enchei-nos com o Espirito do Santo 
Temor. Amém.

Pai Nosso e Ave María, uma vez. Glória

SEGUNDO DIA (Sábado)
Vinde, Pai dos pobres. Vinde, tesouros que sustentais. Vinde 

Luz de tudo o que vive! 
O dom do Temor:
O Dom do Santo Temor de Deus nos enche com um soberano 

respeito por Deus e faz que a nada temamos mais, que a ofendê-lo 
pelo pecado.

É um temor que se eleva. Não desde o pensamento do 
inferno, senão do sentimento de reverência e filial submissão a 
nosso Pai Celestial.
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É o temor o princípio da sabedoria, que nos aparta dos 
prazeres mundanos, que poderiam de algum modo separar-nos de 
Deus. “Os que temem ao Senhor, têm coração disposto, e em sua 
presença se humilham.”(Ecl. 2,17)

Oração
Vinde ó bendito Espirito Santo de Temor. Penetrai no mais 

íntimo de meu coração. Que vos tenha, meu Senhor e Deus, diante 
de meu rosto para sempre. Ajuda-me a fugir de todas as coisas que 
vos possam ofender, e fazei-me merecedor diante dos olhos puros 
de vossa Divina Majestade no Céu, onde Vós viveis e reinais, em 
unidade da sempre Bendita Trindade, Deus, no mundo que não 
tem fim! Amém.

Pai Nosso e Ave Maria, uma vez. Glória.

TERCEIRO DIA (Domingo)
Vós, de todos os consoladores o melhor, visitando o coração 

turbado, dais a graça da prazenteira paz.
O Dom de Piedade.
O Dom de Piedade suscita em nossos corações uma filial 

afeição por Deus, como nosso amorosíssimo Pai.
Inspira-nos, por amor a Ele, a amar e respeitar as pessoas e 

coisas a Ele consagradas. Assim como aqueles que estão 
investidos com sua autoridade, sua Santíssima Mãe e os Santos, a 
Igreja e sua cabeça visível, nossos pais e superiores, nosso país e 
seus governantes. Quem está cheio do dom de Piedade, não 
encontra a prática da religião como dever pesado, senão como 
deleitante serviço. Onde há amor, não há trabalho.

Oração
Vinde ó Bendito Espirito de Piedade. Tomai posse de meu 

coração. Acendei dentro de mim tal amor por Deus, que encontre 
satisfação só em seu serviço, e por amor a ele, me submeta 
amorosamente a toda legítima autoridade. Amém.

Pai Nosso e Ave Maria, uma vez. Glória.
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QUARTO DIA (Segunda-feira)
Vós, na fadiga, doce alívio. Refresco prazenteiro no calor. 

Consolo em meio da miséria. 
O Dom de Fortaleza
Pelo Dom de Fortaleza, a alma se fortalece diante do medo 

natural, e suporta até o final, o desempenho de um obrigação.
A fortaleza transmite à vontade, um impulso e energia que a 

move a levar a cabo, sem duvidar, as tarefas mais árduas; à 
enfrentar os perigos; a estar por cima do respeito humano; e a 
suportar sem queixar-se, o lento martírio da tribulação, ainda de 
toda uma vida.

“O que persevera até o fim, esse se salvará.” (Mt 24, 13)
Oração
Vinde, ó Espirito de Fortaleza. Alçai minha alma em tempo de 

turbação e adversidade; sustentai meus esforços de santidade; 
fortalecei minha debilidade; dai-me valor contra todos os assaltos 
de meus inimigos; que nunca seja eu confundido e me separe de 
Vós, ó meu Deus e meu máximo Bem. Amém.

Pai Nosso e Ave Maria, uma vez. Glória.

QUINTO DÍA (Terça-feira)
Luz Imortal! Divina Luz! Visitai estes corações vossos e enchei 

nosso mais íntimo ser! 
O Dom do Conhecimento
O Dom do Conhecimento permite à alma, dar as coisas 

criadas seu verdadeiro valor em sua relação com Deus.
O Conhecimento desmarcara a simulação das criaturas; 

revela sua vacuidade e faz notar seus verdadeiros propósitos, 
como instrumentos ao serviço de Deus.

Monstra-nos o cuidado amoroso de Deus, ainda na 
adversidade, e nos leva a glorificá-lo em cada circunstância da 
vida.
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Guiados por sua luz, damos prioridade às coisas que devem 
tê-la e apreciamos a amizade de Deus, por cima de tudo.

“O conhecimento é fonte de vida, para aquele que o 
possui.” (Prov. 16,22)

Oração
Vinde, ó Bendito Espirito de Conhecimento, e concedei-me 

que possa perceber a vontade do Pai. Mostrai-me a nulidade das 
coisas da terra; que tenha idéia de sua futilidade, e as use só para 
vossa glória e minha própria salvação; sempre por cima delas, 
olhando a Vós e vossos premios eternos. Amém.

Pai Nosso e Ave Maria, uma vez. Glória.

SEXTO DÍA (Quarta-feira)
Se vós apartais vossa graça, nada puro permanecerá no 

homem; tudo o que é bom se tornará doente.
O Dom do Entendimento
O Entendimento, como Dom do Santo Espirito, nos ajuda a 

fixar o significado das verdades de nossa santa religião.
Pela fé, as conhecemos. Mas pelo Entendimento aprendemos 

a apreciá-las e apetecê-las.
Permite-nos penetrar o profundo significado das verdades 

reveladas, e, através delas, avivar a novidade da vida.
Nossa fé deixa de ser estéril e inativa, e inspira um modo de 

vida que dá eloquente testemunho da fé que há em nós.
Começamos a “caminhar dignos de Deus em todas as coisas, 

comprazendo e crescendo no conhecimento de Deus."
Oração
Vinde, ó Espirito de Entendimento, e iluminai nossas mentes. 

Que possamos conhecer e crer em todos os mistérios da salvação, 
e que, por fim, possamos merecer ver a eterna luz na Luz, e na luz 
da glória, ter uma clara visão de Vós e do Pai e do Filho. Amém.

Pai Nosso e Ave María, uma vez. Glória. 
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SÉTIMO DIA (Quinta-feira)

Curai nossas feridas; renovai nossa força. Em nossa aridez, 
derramai vosso orvalho. Lavai as manchas da culpa.

O Dom do Conselho
O Dom do Conselho dota a alma de prudência sobrenatural, 

permitindo-lhe julgar com prontidão e corretamente o quê deve 
fazer, especialmente em circunstâncias difíceis.

O Conselho aplica os princípios dados pelo Conhecimento e o 
Entendimento, aos inumeráveis casos concretos, que confrontamos 
no curso de nossas obrigações diárias, como pais, docentes, 
servidores públicos e cidadãos cristãos.

O Conselho é sentido comum sobrenatural; um tesouro 
inavaliável no tema da salvação. “E por cima de tudo isto, suplica 
ao Altíssimo, para que enderece teu caminho na verdade.” (Ecl. 
37,15)

Oração
Vinde, ó Espirito de Conselho. Ajudai-me e guiai-me em todos 

meus caminhos, para que sempre faça vossa Santa Vontade. 
Inclinai meu coração para aquilo que é bom. Apartai-me de tudo o 
que é mau e dirigi-me pela senda reta de vossos Mandamentos, à 
meta da vida eterna que eu anseio. Amém.

Pai Nosso e Ave Maria, uma vez. Glória.

OITAVO DIA (Sexta-feira)

Dobra a vontade e o coração obstinado. Funde o que está 
gelado. Aquece o que está frio. Guia os passos que se desviaram!

O Dom de Sabedoria
Abarcando a todos os outros dons, como a caridade abraça a 

todas as outras virtudes, a Sabedoria é o mais perfeito dos dons.
Da Sabedoria está escrito: “todo o bom veio a mim com Ela, e 

riquezas inumeráveis me chegaram através de suas mãos."

Apostolado dos Corações Unidos de Jesus e Maria - www.sagradoscoracoesunidos.org



Página �  de �8 10

É o Dom da Sabedoria o que fortalece nossa fé; fortifica a 
esperança; aperfeiçoa a caridade e promove a prática da virtude no 
mais alto grau.

A Sabedoria ilumina a mente, para discernir e apreciar as 
coisas de Deus, ante as quais, os gozos da terra perdem seu 
sabor. Enquanto a Cruz de Cristo produz uma divina doçura, de 
acordo com as palavras do Salvador: “Toma tua cruz e segue-Me, 
porque meu jugo é doce e minha carga é leve.”

Oração
Vinde, Ó Espirito de Sabedoria, e revelai a minha alma os 

mistérios das coisas celestiais, sua enorme grandeza, poder e 
beleza. Ensinai-me a amá-las sobretudo e acima de todos os gozos 
passageiros e as satisfações da terra. Ajudai-me a conseguí-las e 
possuí-las para sempre. Amém.

Pai Nosso e Ave Maria, uma vez. Glória.

NONO DIA (Sábado)

Vós, naqueles que sempre mais vos confessam e vos adoram, 
em vossos sete dons, descei. Dai-lhes alívio na morte. Dai-lhes 
vida Convosco nas alturas. Dai-lhes os gozos que não têm fim. 
Amem.

Os frutos do Espirito Santo
Os Dons do Espirito Santo aperfeiçoam as virtudes 

sobrenaturais, ao permitir-nos praticá-las com maior docilidade à 
divina inspiração.

À medida que crescemos no conhecimento e no amor de 
Deus, sob a direção do Santo Espirito, nosso serviço torna-se mais 
sincero e generoso e a prática das virtudes mais perfeita.

Tais atos de virtudes deixam o coração chio de alegria e 
consolo e são conhecidos como frutos do Espirito Santo.
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Estes frutos, por sua vez, fazem a prática das virtudes mais 
ativa e se tornam um poderoso incentivo para esforços, ainda 
maiores no serviço de Deus.

Oração
Vinde, ó Divino Espirito, enchei meu coração com vossos 

frutos celestiais: caridade, gozo, paz, paciência, benignidade, 
bondade, fé, mansidão e temperança.

Que nunca esteja eu cansado no serviço de Deus, senão que 
por contínua e fiel submissão à vossa inspiração, mereça estar 
eternamente unido Convosco, no amor do Pai e do Filho. Amém.

Pai Nosso e Ave Maria, uma vez. Glória.

ORAÇÃO PELOS SETE DONS DO ESPIRITO

Vinde Espirito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e 
acendei neles a chama de vosso amor. Ó Deus, que com a luz do 
Espirito Santo iluminais os corações de vossos fiéis, concedei-nos 
que, guiados pelo mesmo Espirito, desfrutemos do que é reto e 
gozemos com seu consolo celestial.

1 - Vinde Espirito Santo, pelo vosso Dom de Sabedoria e 
concedei-nos a graça de apreciar e estimar os bens do céu e 
mostrai-nos os meios para alcança-los. Glória.

2 - Vinde Espirito Santo, pelo Dom de Entendimento, iluminai 
nossas mentes sobre os mistérios da salvação, para que possamos 
compreendê-los perfeitamente e abraçá-los com fervor. Glória.

3 - Vinde Espirito Santo, pelo Dom do Conselho, inclinais 
nossos corações para atuar com retidão e justiça, para benefício de 
nós mesmos e de nossos semelhantes. Glória.

4 - Vinde Espirito Santo, pelo Dom de Fortaleza, fortalecei-
nos com vossa graça contra os inimigos de nossa alma, para que 
possamos obter a coroa da vitória. Glória.

5 - Vinde Espirito Santo, pelo Dom de Ciência, ensinai-nos a 
viver entre as coisas terrenas, para assim não perder as eternas. 
Glória.
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6 - Vinde Espirito Santo, pelo Dom de Piedade, inspirai-nos a 
viver sóbria, justa e piedosamente nesta vida, para alcançarmos o 
céu na outra vida. Glória.

7 - Vinde Espirito Santo, pelo Dom de Temor de Deus: feri 
nossos corpos com vosso temor, para assim trabalhar pela 
salvação de nossas almas. Glória.

Oração
Ó Deus, que unistes as nações na confissão de vosso Nome, 

concedei-nos, que os que renasceram pela água do batismo, 
tenham a mesma fé em seus corações, e a mesma piedade em 
suas ações.

Ó Deus, que enviastes o Espirito Santo aos Apóstolos, ouvi as 
orações de vossos fiéis, para que gozem da verdadeira paz, 
aqueles que por vossa graça, receberam o dom da verdadeira fé. 
Suplicamo-vos, ó Deus, que Vosso Santo Espirito acenda em 
nossos corações essa Chama que Cristo trouxe à terra, e desejou 
ardentemente fosse acesa.

Inflamai, ó Deus, nossos corações com o fogo do Espirito 
Santo, para que vos sirvamos, castos de corpo e límpidos de 
coração. Enriquecei, Senhor, nossos corações, derramando com 
plenitude vosso Santo Espirito, por cuja sabedoria fomos criados e 
por cuja providência somos governados.

Suplicamo-vos, ó Deus Todo-Poderoso e Eterno que vosso 
Santo Espirito nos defenda e habite em nossas almas, para que ao 
final, sejamos os templos de sua glória.

Pedimo-vos, Senhor, que segundo a promessa de VossoFilho, 
o Espirito Santo nos leve ao conhecimento pleno de toda a verdade 
revelada. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

+++++++++++++++
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