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NOVENA DO APÓSTOLADO A DEUS 
ESPIRITO SANTO 

Novena Dos Apóstolos Dos Sagrados 
Corações Unidos de Jesus E De Maria a Deus 

Espirito Santo 

Peçamos por uma poderosa efusão do 
Espirito Santo 

Cristo morreu na Cruz, para que nós 
sejamos transformados pelo Espirito Santo em 
filhos de Deus, participando de sua Santidade. 
Mas devemos deseja-lo, pedir-Lhe e dispormos a 
recebe-Lo. 

ORAÇÃO DE INVOCAÇÃO AO ESPIRITO 
SANTO (DITADA EM 28.10.2014) 

Vinde, meu Deus Espirito Santo, através da 
Poderosa Intercessão do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria, vossa Amadíssima Esposa. 

Vinde, meu Deus Espirito Santo, através da 
Poderosa Intercessão do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria, vossa Amadíssima Esposa. 
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Vinde, meu Deus Espirito Santo, através da 
Poderosa Intercessão do Coração Doloroso e 
Imaculado de Maria, vossa Amadíssima Esposa. 

Oração 

Vinde, Espirito Santo, enchei os corações 
de vossos fiéis e acendei neles o Fogo de Vosso 
Amor. 

V/. Enviai vosso Espirito e tudo será criado. 
R/. E renovareis a face da terra. 

Oração 

Ó Deus, que iluminastes os corações de 
vossos filhos com a Luz do Espirito Santo, fazei-
nos dóceis às suas Inspirações, para gostar 
sempre do bem e gozar de seu consolo por Jesus 
Cristo, Nosso Senhor! Amém. 

Oração ao Divino Espirito Santo (ditada em 
15.08.2014) 

Divino Esposo de Maria Santíssima, meu 
Deus e Senhor Espirito Santo, acendei em cada 
alma o Fogo de um Novo Pentecostes, para que 
nos consagreis como apóstolos do Coração 
Doloroso e Imaculado de Maria e Apóstolos dos 
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Últimos Tempos; protegei com vossa sombra a 
Igreja Católica; salvai as almas do mundo, e 
realizai o Reino inflamado de amor dos Corações 
Unidos de Jesus e de Maria. Amém. 

ATO DE CONTRIÇÃO 

Senhor meu, Jesus Cristo, Deus e Homem 
Verdadeiro, Criador, Pai e Redentor meu, por 
serdes Vós quem Sois, e porque vos amo sobre 
todas as coisas, arrependo-me de todo o coração, 
de todo o mal que fiz, e de todo o bem que deixei 
de fazer, porque pecando ofendi a Vós, que sois 
o Sumo Bem, e digno de ser amado sobre todas 
as coisas. Ofereço minha vida, obras e trabalhos 
em satisfação de meus pecados. Proponho 
firmemente, com a ajuda de Vossa graça, fazer 
penitência, não voltar a pecar e fugir das ocasiões 
de pecado. Senhor, pelos méritos de Vossa 
Paixão e Morte, com os quais Vos expiastes por 
meus pecados, oferecendo uma dor tão grande e 
intensa, que Vos fez suar Sangue, apiedai-vos de 
mim. Minha Mãe do Céu, alcançai-me de Jesus 
este suspirado perdão. Amém. 
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CONSAGRAÇÃO DO APOSTOLADO A DEUS 
ESPIRITO SANTO 

Espirito Santo, Divino Espirito de luz e de 
amor: consagro meu entendimento, meu coração, 
minha vontade e todo meu ser, no tempo e na 
eternidade. 

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 de minha vida, em cada 
uma de minhas ações, meu Diretor, minha Luz, 
meu Guia, minha Força, e todo o Amor de meu 
Coração. 

Que meu entendimento esteja sempre 
submisso a vossas Divinas Inspirações e 
Ensinamentos da Doutrina da Igreja Católica, que 
Vós guiais infalivelmente. Abandono-me sem 
reservas às vossas Divinas Operações, e quero 
ser sempre dócil às vossas Santas Luzes. 

Que meu coração se inflame sempre na 
Chama de Amor Santo e Divino de Deus Trino e 
Uno, para ser um fiel servidor de Jesus Cristo e 
de Maria Santíssima e do próximo, 
especialmente, dos que mais sofrem na alma e no 
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corpo. Que minha vontade esteja sempre 
conforme a vossa Divina Vontade. 

Deus Espirito Santo, Infinito Amor do Pai e 
do Filho, pelas Mãos Puríssimas de Maria, vossa 
Esposa Imaculada, ponho-me hoje e todos os 
dias de minha vida sobre vosso Altar Escolhido, o 
Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, unido 
profundamente ao Coração Doloroso e Imaculado 
de Maria, como um sacrifício em vossa honra, ó 
Fogo consumidor, com firme resolução, agora 
mais que nunca, de ouvir vossa voz, e cumprir em 
todas as coisas vossa Santíssima e Adorável 
Vontade. 

Que toda minha vida, seja fiel imitação da 
vida e virtudes de Nosso Senhor Jesus Cristo e 
de nossa Santíssima Mãe Maria, vossa 
Castíssima Esposa. Ó Santo Espirito, dignai-vos 
formar-me com Maria e em Maria, segundo o 
modelo de meu amado Jesus. 

A Jesus Cristo, verdadeiramente presente 
na Sagrada Eucaristia, convosco e o Pai Eterno, 
seja dada toda honra e adoração para sempre. 

Glória ao Pai Criador. Glória ao Filho 
Redentor. Glória ao Espirito Santo Santificador. 
Amém. 
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ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS 

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 de vossa Divina Verdade; 

O Espirito de Conselho, para que possa 
sempre escolher 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 
coragem todos os obstáculos que se oponham a 
minha salvação; 

O Espirito de Conhecimento, para que 
possa conhecer a Deus e conhecer 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 pleno de reverência amorosa para 
Deus, e que tema desgosta-lo de qualquer 
maneira. 
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Marcai-me, amado Senhor, com o sinal de 
vossos verdadeiros discípulos, e animai-me em 
todas as coisas com vosso Espirito. Amém. 

OITAVO DIA 

Dobrai a vontade e o coração obstinado. 
Fundi o que está gelado. Aquecei o que está frio. 
Guiai 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 bem veio a mim 
com Ela; e riquezas inumeráveis, chegaram-me 
através de suas mãos.” 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, diante 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 
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cruz e segue-Me, porque Meu jugo é doce e 
Minha carga é leve.” (Mt 11,30) 

Oração 

Vinde, ó Espirito de Sabedoria, e revelai à 
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 consegui-las e a possui-las para sempre. 
Amém. 

Pai Nosso. 
Ave Maria dos Últimos Tempos: 
Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é 

convosco, bendita sois Vós entre todas as 
mulheres, e bendito é o Fruto do vosso Ventre, 
Jesus. 

Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, 
Corredentora das almas, rogai por nós 
pecadores, e derramai as graças eficazes da 
vossa Chama de Amor, de vosso Doloroso e 
Imaculado Coração sobre toda a humanidade, 
agora e na hora de nossa morte. Amém. 

Glória. 
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Sagrado Coração de Jesus! Venha a nós 
Vosso Reino Eucarístico, através do Triunfo do 
Doloroso e Imaculado Coração de Maria, nossa 
Mãe, na Divina Vontade, e o Triunfo da Cruz, no 
Espirito Santo, estendendo a Chama de Amor 
Santo e Divino, em todos os corações. 

Coração Doloroso e Imaculado de Maria, 
rogai por nós, que nos refugiamos em Vós. 
Amém.  

ORAÇÃO PELOS SETE DONS DO ESPIRITO 
SANTO AO FINALIZAR CADA DIA DA NOVENA 

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! Por vosso Dom 
de Sabedoria, concedei-nos a graça de apreciar 
e estimar os Bens do Céu, e mostrai-nos os meios 
para alcançá-los. Glória.  
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2 – Vinde Espirito Santo! Por vosso Dom de 
Entendimento, iluminai nossas mentes, a 
respeito dos Mistérios da Salvação, para que 
possamos compreende-los perfeitamente, e 
abraça-los com fervor. Glória. 

3 – Vinde, Espirito Santo! Por vosso Dom 
de Conselho, inclinai nossos corações para atuar 
com retidão e justiça, para benefício de nós 
mesmos e de nossos semelhantes. Glória. 

4 – Vinde, Espirito Santo! Por vosso 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! Por vosso Dom 
de Ciência, ensinai-nos a viver entre as coisas 
terrenas, para assim não perder as eternas. 
Glória. 

6 – Vinde, Espirito Santo! Por vosso Dom 
de Piedade, inspirai-nos a viver sóbria, justa e 
piedosamente nesta vida, para alcançar o Céu na 
outra vida. Glória. 

7 - Vinde, Espirito Santo! Por vosso Dom de 
Temor de Deus, feri nossos corpos com vosso 
Temor, para assim trabalhar pela salvação de 
nossas almas. Glória. 
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ORAÇÃO DE ARDENTE SÚPLICA PEDINDO O 
ESPIRITO SANTO AO FINALIZAR CADA DIA DA 

NOVENA 

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, os que por Vossa 
graça, receberam o Dom da verdadeira Fé. 

Suplicamos-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 Senhor, 
nossos corações, com o fogo do Espirito Santo, 
para que vos sirvamos castos de corpo e limpos 
de coração. 

Enriquecei, Senhor, nossos corações 
derramando com plenitude Vosso Santo 
Espirito, por cuja sabedoria fomos criados, e 
por cuja providência somos governados. 
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Suplicamos-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 Vosso Filho, o Espirito Santo nos 
leve ao conhecimento pleno de toda a verdade 
revelada. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

ORAÇÃO AO CORAÇÃO DOLOROSO E 
IMACULADO DE MARIA AO FINALIZAR CADA 

DIA DA NOVENA 

Doloroso e Imaculado Coração de Maria, 
Habitação Pura e Santa, cobri minha alma com 
vossa Maternal Proteção. Por este meio, 
permanecerei fiel à Voz de Jesus, e minha alma 
poderá corresponder ao Seu Amor e obedecer a 
Sua Divina Vontade. 

Ó Minha Mãe, meu desejo é manter diante 
de minha vista, sem cessar, vossa participação de 
Corredentora. Com esta lembrança, viverei 
intimamente unido ao vosso Coração Doloroso e 
Imaculado, que sempre permanece totalmente 
unido ao Sagrado Coração de Vosso Divino Filho. 
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Pelos méritos de vossas Virtudes e 
Angústias, cravai-me a este Divino Coração, 
protegei-me agora e sempre. Amém. 
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