Novena do Espírito Santo
NOVENA DO ESPÍRITO SANTO
DE 31 DE MAIO A 08 DE JUNHO
Novena em honra ao Espírito Santo, composta pela Beata Elena Guerra

PRIMEIRO DIA | 31 DE MAIO
Oração Inicial
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e
renovareis a face da Terra!
Oremos: 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 de Suas consolações, por Cristo, Senhor Nosso. Amém!
Oração antes da meditação
Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas
nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra Vossa! Venha também sobre nós a Vossa benéfica virtude
e, enquanto nós Vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a Vossa Divina Luz a nossa mente e com Vossa Suprema Graça
o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a Vós e, do Céu, desça sobre nós a abundância de Vossas divinas misericórdias.
Amém!
Meditações
As ações do Espírito Santo em nossas almas
Essa belíssima e nobre criatura que é a alma humana, criada pela paterna Mão de Deus, foi pelo Eterno Amor enriquecida das mais eleitas
virtudes que nela produz seus frutos, graças à ação vivificante do mesmo Amor, que é o Espírito Santo.
As ações deste Divino Espírito nas almas são admiráveis e, quanto mais as contemplamos, tanto mais nos enchemos de maravilha e de
consolação. Inacessível por sua natureza, o Espírito Santo se torna acessível por sua infinita bondade, sobretudo para as almas que O desejam e
a elas se comunica de modo inexplicável. Ele as enche de Si e as faz sentir Sua presença com luzes, inspirações, confortos, graças de todas as
maneiras. E, por mais que seja simples na sua essência, é variado e múltiplo nos seus efeitos. E na obra da santificação das almas pode-se
afirmar que o Espírito Santo é tudo em todos.
Este dogma da inefável operação do Espírito Santo na alma do cristão mostra claramente uma verdade que eleva a uma dignidade
incompreensível: Eis uma expressão desta verdade. “Um Deus se ocupa de mim. Um Deus se preocupa em me fazer o bem. O desejo pela minha
perfeição é a sua predileta ocupação! Ele trabalha em mim, pensa sempre em mim, não cessa de trabalhar por mim!”. E por que tudo isso?
Porque me ama e me ama infinitamente! Por quê? Porque eu sou uma feliz criatura dos eternos e amorosos cuidados de Deus!
Se esta verdade fosse por ti bem considerada e bem entendida, que mais te importaria, ó alma cristã, das coisas da terra? Tu, tão amada por
Deus, como poderias não aproveitar Seus afetos, desperdiçando-os pelos bens desta terra? Ah, se conhecesses a ti mesma e Aquele que opera
em ti, estarias morta para o mundo e o mundo estaria morto para ti e viverias desde agora toda em Deus!
Momento para meditação pessoal
Oração
Ó Espírito Santo, Eterno Amor, esta pobre alma não encontra palavras para exprimir a doce maravilha e o reconhecimento que experimenta
pensando em Vós, ó Altíssimo Deus, que Vos dignastes ocupar-Vos desta mesquinha criatura e de fazer-lhe continuamente o bem. Agradeço-Vos
de coração; mas ao mesmo tempo, sinto necessidade de pedir-Vos perdão por ter apreciado tão pouco e correspondido tão mal até agora ao
Vosso amoroso “operar” na minha alma. Vós, que me encheis de favores e favores tão grandes que não consigo nem mesmo compreendê-los,
acrescentai-me um outro favor: aquele de fazer-me apreciar, ó Divino Espírito, os benefícios do Vosso Amor e de ajudar-me a corresponder-Vos
fielmente.
Abri, ó Espírito Santo, com aquela luz da qual sois origem e fonte, os olhos da minha mente e, fazendo-me melhor conhecer os efeitos do infinito
amor que me trazeis, movei, ó Espírito Santo, o meu coração à verdadeira e constante correspondência.
Oração Final
Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador,
fraternalmente reunidos no Cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente: sede propício às nossas súplicas, reacendei o
Vosso Divino Fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a Vossa luz até os confins da Terra, chamai novamente ao seio da Mãe Igreja
Romana todas as igrejas separadas.
Ó Espírito Santo, que sois o Amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem! Fazei com que rapidamente aconteça
aquilo que Davi profetizava dizendo: “Mandai o Teu Espírito”. Fazei-nos novas criaturas e assim renovareis a face da Terra. A partir desta
consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repitamos: enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e
renovareis a face da Terra!
Rezar as seguintes orações:
Pai Nosso
Ave Maria
Glória ao Pai

Canto do Espírito Santo
Nesta Novena, a Beata recomenda que seja cantado o Veni Creator.
Veni Creator Spiritus!
Vem, Espírito Criador!
Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o Intercessor de Deus excelso
dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a
nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor.
Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós
possamos conhecer que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém!
Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna! Amém!

SEGUNDO DIA | 01 DE JUNHO
Oração Inicial
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e
renovareis a face da Terra!
Oremos: 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 de Suas consolações, por Cristo, Senhor Nosso. Amém!
Oração antes da meditação
Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas
nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra Vossa! Venha também sobre nós a Vossa benéfica virtude
e, enquanto nós Vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a Vossa Divina Luz a nossa mente e com Vossa Suprema Graça
o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a Vós e, do Céu, desça sobre nós a abundância de Vossas divinas misericórdias.
Amém!
Meditações
O Espírito Santo habita em nós
É esta uma consoladora verdade expressa no Evangelho (cf. Mt 10, 20) e confirmada pelo Apóstolo Paulo quando escreve aos Coríntios: “Não
sabeis que o Espírito Santo habita em vós? E não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo?” É também por isso que a Igreja Católica
se alegra em chamar o Divino Espírito de “Doce Hóspede da Alma”. Hóspede que reveste da graça santificante, que irriga da divina luz, que a
faz capaz de obras merecedoras da vida eterna.
Segundo São Tomás, o Espírito Santo é para nossa alma o que a alma mesma é para o nosso corpo. E assim como um corpo não pode viver sem
a alma, uma alma privada do Espírito Santo é morta, morta para a graça, morta ao santo amor e incapaz de conquistar méritos para o Céu. Ai
de quem expulsa com o próprio pecado o Doce Hóspede da Alma, porque expulsa o amor, a graça e perde a própria vida.
Sim, ó cristão, o Espírito habita em ti. E, se tens fé, deves estar convicto sempre desta verdade: nunca te encontrarás sozinho. Está contigo o
Doce Hóspede da Alma. Está contigo de dia e de noite, na fadiga e no repouso, na deficiência e na prosperidade. Contigo estará (e mais do que
nunca) na oração e na tribulação. Ah, se tu soubesses te valer da presença de um amigo tão bom e poderoso!
Se nas tentações, nos perigos e nas angústias te recordasses que possuis o Espírito Santo dentro de ti e se a Ele recorresses prontamente
quando preocupasses teu pequeno coração!
Pare o teu pensamento algumas vezes durante o dia na consideração desta dulcíssima verdade: o Espírito Santo habita em mim! Se pensares
assim, não terás apenas alegrias, mas também novas forças para avançar nos caminhos da virtude.
Momento para meditação pessoal
Oração
Ó Altíssimo Deus, que em tudo sempre sois admirável e grande, mas ainda mais nas obras de amor, elegestes a alma cristã para Vosso
Tabernáculo e não só lhe conferistes Vossos bens, mas doastes a Vós mesmo.
Ah! Se a Vossa bondade fosse ao menos apreciada por algumas almas e se Vós não fosses tão contristado e ofendido por essas almas que
deveriam amar-Vos tanto!
Arrependo-me, ó Sumo Amor, de ter tantas vezes, também eu, Vos contristado com a minha frieza, esquecimento e ingratidão. Arrependo-me
também de ter-Vos expulsado do meu coração e dado lugar ao Vosso eterno inimigo, o pecado, e, com esse, o demônio. Mas sei que uma sincera
lágrima de arrependimento servirá para chamar-Vos. Sei que Sois mais amoroso que uma doce mãe. Sois sempre pronto a perdoar. Por isso,
com confiança, Vos digo: vem, ó Espírito Santo, vem a esta alma que não quer mais contristar-Vos nem ofender-Vos jamais.
Oração Final
Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador,
fraternalmente reunidos no Cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente: sede propício às nossas súplicas, reacendei o
Vosso Divino Fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a Vossa luz até os confins da Terra, chamai novamente ao seio da Mãe Igreja
Romana todas as igrejas separadas.
Ó Espírito Santo, que sois o Amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem! Fazei com que rapidamente aconteça
aquilo que Davi profetizava dizendo: “Mandai o Teu Espírito”. Fazei-nos novas criaturas e assim renovareis a face da Terra. A partir desta
consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repitamos: enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e

renovareis a face da Terra!
Rezar as seguintes orações:
Pai Nosso
Ave Maria
Glória ao Pai
Canto do Espírito Santo
Nesta Novena, a Beata recomenda que seja cantado o Veni Creator.
Veni Creator Spiritus!
Vem, Espírito Criador!
Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o Intercessor de Deus excelso
dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a
nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor.
Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós
possamos conhecer que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém!
Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna! Amém!

TERCEIRO DIA | 02 DE JUNHO
Oração Inicial
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e
renovareis a face da Terra!
Oremos: 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 de Suas consolações, por Cristo, Senhor Nosso. Amém!
Oração antes da meditação
Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas
nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra Vossa! Venha também sobre nós a Vossa benéfica virtude
e, enquanto nós Vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a Vossa Divina Luz a nossa mente e com Vossa Suprema Graça
o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a Vós e, do Céu, desça sobre nós a abundância de Vossas divinas misericórdias.
Amém!
Meditações
O Espírito Santo, nosso Consolador
Depois do pecado original, a miserável descendência de Adão sofre pela dor, consequência não apenas do primeiro pecado, mas também das
obras cometidas por nós mesmos. Ora, o Espírito Santo, que é Amor, não deixará sofrer seus amados sem derramar sobre eles
muitíssimas consolações. E é porque Ele nos consola que a Igreja O chama de “Consolador Perfeito” e possui para Ele os mais doces nomes,
como “Pai do Pobres”, “Repouso no cansaço”, “Doce Refrigério”, “Alívio no Pranto”. Se bem que Ele não nos tira das mãos aquele cálice da
amargura que devemos beber à semelhança do Salvador.
Contudo, o Espírito Santo sabe misturar Sua doçura às nossas amarguras nas dores que nos vem da parte das criaturas, Ele nos dá o conforto
da Sua graça, nas desgraças, um doce e tranquilo impulso para nos conformarmos. Em cada sofrimento, o Espírito nos dá um raio de Sua luz
que nos faz entender que por detrás daquele mal existe um bem. E uma voz de verdade que nos recorda as eternas recompensas por sofrermos.
E com Aquela voz de verdade, a alma atribulada é consolada pelo Perfeito Consolador que a ela se entrega.
Se temos um Perfeito Consolador, por que o mundo está repleto de aflitos? Por que em toda a parte se derramam lágrimas, e por que se
escutam os gemidos de dor? Por que se chega ao suicídio? Infelizmente, devemos constatar que esses não conhecem o Espírito Santo, que é o
Verdadeiro Consolador do homem, porque o sofrimento deles não possui conforto.
Mas por que isso acontece também entre os cristãos? A razão é clara: também entre os cristãos pouco se conhece e menos ainda se honra e se
ora ao Espírito Consolador. Mas, se vemos almas que, no sofrer, se mantêm tranquilamente conformadas, podemos bendizer que elas estão com
o Espírito Santo e, se vemos algumas que em meio às tribulações podem repetir como São Paulo que superabundam em alegria, podemos
também dizer que estas são plenas do Espírito Santo e cheias da Verdadeira consolação.
Momento para meditação pessoal
Oração
Ó minha alma fraca e mesquinha, o Espírito Santo até agora não te preencheu de todas as divinas consolações, porque foi por ti pouco
conhecido, menos honrado e rara e friamente invocado.
Quando tristeza, abatimento, melancolia e toda espécie de dor oprimiam a minha alma, Vós, ó Consolador Perfeito, esperáveis de mim apenas
um olhar, um suspiro, um lançar-se de filial confiança para derramar-me no seio de vossos divinos confortos. Perdoai minha ignorância e a falta
de confiança com que Vos tenho tratado até agora. Neste momento, abro-Vos toda a minha alma, ó Divino Consolador, e Vos prometo que em
todas as dores desta vida recorrerei prontamente ao Vosso socorro e não procurarei outro consolador senão Vós, ó Pai dos Pobres, Repouso no
cansaço e Alívio no pranto.
Oração Final
Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador,
fraternalmente reunidos no Cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente: sede propício às nossas súplicas, reacendei o

Vosso Divino Fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a Vossa luz até os confins da Terra, chamai novamente ao seio da Mãe Igreja
Romana todas as igrejas separadas.
Ó Espírito Santo, que sois o Amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem! Fazei com que rapidamente aconteça
aquilo que Davi profetizava dizendo: “Mandai o Teu Espírito”. Fazei-nos novas criaturas e assim renovareis a face da Terra. A partir desta
consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repitamos: enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e
renovareis a face da Terra!
Rezar as seguintes orações:
Pai Nosso
Ave Maria
Glória ao Pai
Canto do Espírito Santo
Nesta Novena, a Beata recomenda que seja cantado o Veni Creator.
Veni Creator Spiritus!
Vem, Espírito Criador!
Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o Intercessor de Deus excelso
dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a
nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor.
Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós
possamos conhecer que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém!
Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna! Amém!

QUARTO DIA | 03 DE JUNHO
Oração Inicial
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e
renovareis a face da Terra!
Oremos: 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 de Suas consolações, por Cristo, Senhor Nosso. Amém!
Oração antes da meditação
Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas
nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra Vossa! Venha também sobre nós a Vossa benéfica virtude
e, enquanto nós Vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a Vossa Divina Luz a nossa mente e com Vossa Suprema Graça
o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a Vós e, do Céu, desça sobre nós a abundância de Vossas divinas misericórdias.
Amém!
Meditações
O Espírito Santo é o Doador dos dons
Sendo próprio do amor beneficiar e repartir dons, isso acontece principalmente com o Amor por excelência que é o Espírito Santo. E o faz para
com as criaturas pobres e necessitadas que se confiam a tão grande Provedor, aquele que concede não só aquilo que lhe é pedido, mas dá em
abundância diante de cada pedido e de cada desejo.
São seus verdadeiros devotos aqueles que d’Ele recebem um filial Temor que os afasta do pecado, que recebem uma fervorosa Piedade que os
faz mais queridos a Deus e benevolentes com o próximo, uma Ciência que endereça os próprios juízos e faz com que vejam claramente as coisas
de Deus, uma sobre-humana Fortaleza onde todo obstáculo seja superado, o celeste Conselho para distinguir os movimentos da graça e para
eleger prudentemente os meios mais apropriados para a Salvação. Recebem, enfim, um sobrenatural Intelecto, que é sustento para a fé e luz
para a vontade, e uma Sabedoria celeste que os leva a conformar os pensamentos e vontades ao divino Beneplácito, colocando-os em perfeito
acordo com Deus.
Como, então, tendo um Benfeitor assim tão extenso de graças e de Dons, nós somos tão pobres? Pobre é o nosso espírito de celestes dons,
paupérrimo é o nosso coração de virtudes, pobre e nua de méritos é nossa alma! Mas de onde então surge a pobreza, enquanto estão abertos
diante de nós os tesouros do Paráclito e o Doador de todo bem que infinitamente nos ama? Sim, o Espírito Santo nos ama infinitamente e
concede os seus melhores dons àqueles que os desejam, a quem pede, a quem fielmente a eles correspondem.
Com uma mão no coração, ó cristão, reconheça a tua pobreza espiritual e diga como correspondestes às inspirações, às luzes, às graças do
Paráclito. Desejaste ardentemente seus preciosos dons? Pediste com fervorosa e constante oração? Afastaste teu coração das coisas da terra
para te enriquecer dos tesouros do céu? Reflete e responde.
Momento para meditação pessoal
Oração
Confesso, ó Amante Supremo dos homens, confesso que a deplorável pobreza desta alma é pobreza consciente, eu mesmo me sujei, porque não
só não apreciei, não desejei e não pedi com favores celestes, riquezas que Vós tão amorosamente derramais nas vossas criaturas, mas fiz pior
ainda: eu, que recebi tantas vezes da Vossa doce liberdade, tantos dons, inspirações e graças, não Vos correspondi e, como servo ingrato do
Evangelho, enterrei os Vossos dons na lama mais negligente da minha preguiça e na acídia da minha inércia. Ó meu Deus, quanto mal eu fiz à
Vossa infinita bondade e quanto mal eu fiz a mim mesmo. Mas Vós sois o Amor, o Amor onipotente. Não queira castigar este servo infiel, mas,

aceitando meu arrependimento, ao qual uno à promessa de corresponder para o futuro aos Vossos Dons, curai, ó Bondade Infinita, os danos da
minha infidelidade passada e tornai a enriquecer-me benignamente dos Vossos Dons.
Oração Final
Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador,
fraternalmente reunidos no Cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente: sede propício às nossas súplicas, reacendei o
Vosso Divino Fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a Vossa luz até os confins da Terra, chamai novamente ao seio da Mãe Igreja
Romana todas as igrejas separadas.
Ó Espírito Santo, que sois o Amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem! Fazei com que rapidamente aconteça
aquilo que Davi profetizava dizendo: “Mandai o Teu Espírito”. Fazei-nos novas criaturas e assim renovareis a face da Terra. A partir desta
consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repitamos: enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e
renovareis a face da Terra!
Rezar as seguintes orações:
Pai Nosso
Ave Maria
Glória ao Pai
Canto do Espírito Santo
Nesta Novena, a Beata recomenda que seja cantado o Veni Creator.
Veni Creator Spiritus!
Vem, Espírito Criador!
Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o Intercessor de Deus excelso
dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a
nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor.
Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós
possamos conhecer que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém!
Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna! Amém!

QUINTO DIA | 04 DE JUNHO
Oração Inicial
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e
renovareis a face da Terra!
Oremos: 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 de Suas consolações, por Cristo, Senhor Nosso. Amém!
Oração antes da meditação
Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas
nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra Vossa! Venha também sobre nós a Vossa benéfica virtude
e, enquanto nós Vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a Vossa Divina Luz a nossa mente e com Vossa Suprema Graça
o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a Vós e, do Céu, desça sobre nós a abundância de Vossas divinas misericórdias.
Amém!
Meditações
O Espírito Santo e os Seus frutos
Chamamos Frutos do Espírito Santo aqueles preciosos efeitos que Ele produz nas almas, mediante a infusão dos Seus Dons, os quais, postos à
disposição das almas, tornam-nas fecundas de atos sobrenaturais de virtudes, que são frutos de santidade e de vida eterna. A nossa natureza,
viciada em Adão, é como uma árvore silvestre que dá frutos amargos e ingratos. O Espírito Santo realiza nessas árvores um saudável enxerto,
que as faz de certo modo transformar a natureza, onde o suco vital, ou seja, a natural virtude operativa do homem, passando pelo novo enxerto,
nele recebe as boas qualidades e dá frutos doces e salubres. E, falando propriamente, não é o homem que produz aqueles bons frutos, mas o
Espírito Santo, princípio eternamente fecundo da vida sobrenatural.
Toda árvore, boa ou má, se conhece pelos frutos que produz; e cada ramo da árvore frutífera será por Deus podado a fim de que produza maior
fruto (Cf. Jo 15, 3). Não basta, portanto, o enxerto para que uma árvore ruim produza bons frutos, é preciso que o empenhado agricultor faça a
poda e que a cultive. E é aqui que acontece o miserável naufrágio da virtude de tantos cristãos que relutam diante do sofrimento. Gozam
aqueles de serem enxertados com o precioso broto da graça divina, mas não querem depois que a mão providente do celeste Agricultor lhes
pode, isto é, não querem despojar-se totalmente de seus afetos terrenos, não querem cortar generosamente suas paixões favoritas e, mesmo
que quisessem ser ramos frutíferos da árvore do paraíso, querem também reter em si os parasitas selvagens do antigo inimigo; isto é, afetos
mundanos, amor próprio, orgulho, avareza e coisas semelhantes. Mas esses vergonhosos ramos, que, mesmo diante do precioso enxerto
permanecem selvagens e estéreis, no fim não serão rejeitados e lançados ao fogo?
Momento para meditação pessoal
Oração
Ó Divino Espírito, se eu considero que também na minha alma realizas aquele enxerto salutar pelo qual esta mesma alma deveria produzir
frutos de vida eterna, reflito na minha deplorável instabilidade, libero um amargo suspiro do meu coração… Onde estão aqueles frutos que eu,

como ramo de uma árvore divina deveria produzir; aqueles frutos que deveriam estar maduros pelos ardores celestes do Espírito Santo?
Quantos são? São perfeitos? Um outro amargo suspiro é a resposta! Mas de quem é a culpa desta vergonhosa esterilidade?
Senhor, eu me acuso diante dos Vossos pés: a culpa é minha, é toda minha! Eu não quis que, pela Vossa Mão benéfica, fossem tiradas de minha
volta as ervas daninhas das paixões e dos vícios; e recusei o ferro saltar da mortificação cristã; a acídia se opôs em mim às santas obras; a frieza
e a inconstância apagaram meu fervor; não correspondi fielmente às vossas graças, ó Divino Espírito. Sou semelhante a uma planta estéril e
inútil, não estando apta senão a ser lançada ao fogo.
Meu Deus! Para o fogo do Inferno não quero ir. Lança-me mais ainda no Fogo do Vosso Amor, que purifica as almas e torna-as fecundas dos
santos Frutos.
Oração Final
Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador,
fraternalmente reunidos no Cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente: sede propício às nossas súplicas, reacendei o
Vosso Divino Fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a Vossa luz até os confins da Terra, chamai novamente ao seio da Mãe Igreja
Romana todas as igrejas separadas.
Ó Espírito Santo, que sois o Amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem! Fazei com que rapidamente aconteça
aquilo que Davi profetizava dizendo: “Mandai o Teu Espírito”. Fazei-nos novas criaturas e assim renovareis a face da Terra. A partir desta
consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repitamos: enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e
renovareis a face da Terra!
Rezar as seguintes orações:
Pai Nosso
Ave Maria
Glória ao Pai
Canto do Espírito Santo
Nesta Novena, a Beata recomenda que seja cantado o Veni Creator.
Veni Creator Spiritus!
Vem, Espírito Criador!
Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o Intercessor de Deus excelso
dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a
nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor.
Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós
possamos conhecer que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém!
Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna! Amém!

SEXTO DIA | 05 DE JUNHO
Oração Inicial
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e
renovareis a face da Terra!
Oremos: 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 de Suas consolações, por Cristo, Senhor Nosso. Amém!
Oração antes da meditação
Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas
nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra Vossa! Venha também sobre nós a Vossa benéfica virtude
e, enquanto nós Vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a Vossa Divina Luz a nossa mente e com Vossa Suprema Graça
o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a Vós e, do Céu, desça sobre nós a abundância de Vossas divinas misericórdias.
Amém!
Meditações
O Espírito Santo é nosso Advogado
Os fracos, os órfãos e os sem direitos têm necessidade de um defensor, de um advogado, que tenha no coração os interesses deles e trabalhe
para fazer-lhes o bem. Aos cristãos não falta este Advogado. Foi o Amante Salvador que nos prometeu e nos deu; e é o seu mesmo Amor: O
Espírito Santo. Mas quem poderá nos dizer todo bem que nos faz este divino Advogado; aquele Amor Eterno cujas obras, palavras e relações
com as almas são todas amor?
E este Amor, como sabemos por meio de São Paulo, está especialmente conosco e vem em auxílio da nossa fraqueza quando rezamos. A nossa
miséria é tão grande que não sabemos rezar como convém; a nossa cegueira é tamanha que nem mesmo sabemos o que pedir. Mas é aqui que
nos ajuda o Espírito Santo, que dentro de nós ora e suplica com gemidos inenarráveis; e porque Aquele que perscruta o nosso coração bem sabe
aquilo que pedimos com tais gemidos inspirados pelo Espírito Santo, e nos dá a consoladora certeza de sermos ouvidos.
Portanto, Deus mesmo ora em mim! O Eterno Amor vem em nós suscitar santos gemidos e acende muitos afetos em nosso coração, dessa forma,
nos ajuda a invocar a divina Misericórdia. O Espírito Santo reza em mim e eleva a minha alma às fontes da Vida Eterna para enriquecê-la de
todo bem! O Espírito Santo ora em mim e me dá tanta eficácia nas minhas pobres forças, que preciso honrar e agradecer dignamente ao

Altíssimo. O Espírito Santo ora em mim e os tesouros da graça divina se abrem diante de mim e a meu favor e também para todos aqueles por
quem eu rezo.
O que pode ser negado para aquele cuja oração sobe ao céu unida aos gemidos inenarráveis do divino Amor? E mesmo se este fosse o único
bem alcançado pela devoção ao Espírito Santo, já seríamos felizes o bastante.
O Espírito Santo rezará também naqueles que o esqueceram?
Momento para meditação pessoal
Oração
Ó Divino Advogado das almas, que sois todo Amor, sempre Amor, perfeito Amor, eu exulto e me alegro em saber que sois assim tão bom e que
Vos dignastes morar dentro de nós, orar em nós e enviar ao Coração do Pai Celeste aqueles preciosos e inefáveis gemidos, que O movem a nos
conceder toda graça. Como me arrependo agora, ó Espírito Santo, por ter-Vos conhecido tão pouco e apreciado tão limitadamente Vosso infinito
poder de intercessão e de oração dentro de mim!
Se a minha oração foi até agora distraída e ineficaz, isto aconteceu porque eu não pensava em Ti, meu divino Advogado, porque, seguindo a
confusão destes nossos tempos, eu não procurei a instrução religiosa e não cultivei a devoção para Convosco, meu Mestre, Consolador e
Santificador da minha alma. Mas, a partir de agora, não será mais assim. Peço-Vos perdão, ó Espírito Santo, e prometo não Vos esquecer mais e
Vos proclamar para os outros com as verdades católicas, que são luz para a mente e alegria para o coração.
Oração Final
Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador,
fraternalmente reunidos no Cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente: sede propício às nossas súplicas, reacendei o
Vosso Divino Fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a Vossa luz até os confins da Terra, chamai novamente ao seio da Mãe Igreja
Romana todas as igrejas separadas.
Ó Espírito Santo, que sois o Amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem! Fazei com que rapidamente aconteça
aquilo que Davi profetizava dizendo: “Mandai o Teu Espírito”. Fazei-nos novas criaturas e assim renovareis a face da Terra. A partir desta
consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repitamos: enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e
renovareis a face da Terra!
Rezar as seguintes orações:
Pai Nosso
Ave Maria
Glória ao Pai
Canto do Espírito Santo
Nesta Novena, a Beata recomenda que seja cantado o Veni Creator.
Veni Creator Spiritus!
Vem, Espírito Criador!
Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o Intercessor de Deus excelso
dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a
nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor.
Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós
possamos conhecer que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém!
Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna! Amém!

SETIMO DIA | 06 DE JUNHO
Oração Inicial
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e
renovareis a face da Terra!
Oremos: 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 de Suas consolações, por Cristo, Senhor Nosso. Amém!
Oração antes da meditação
Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas
nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra Vossa! Venha também sobre nós a Vossa benéfica virtude
e, enquanto nós Vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a Vossa Divina Luz a nossa mente e com Vossa Suprema Graça
o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a Vós e, do Céu, desça sobre nós a abundância de Vossas divinas misericórdias.
Amém!
Meditações
Oh, Divino Paráclito! És o Santificador das almas
Se o Criador não quisesse elevar a alma humana à vida sobrenatural, renovando a sua imagem e soprando sobre ela o Hálito Divino, estaríamos
perdidos. Quando Deus se comunica com a criatura, soprando sobre ela, dá-lhe sempre espírito, vida, graça, amor, melhor dizendo, dá-lhe a Si
mesmo. Uma criatura que possui o Espírito de Deus certamente não pode viver apenas segundo as razões da natureza terrena, que quase
sempre se opõem à graça divina que deseja nos elevar à participação da natureza divina.

Mas quem dará, a uma criatura da terra, ajuda e força para viver segundo a sublime vocação de um ser divinizado? Este milagre é obra do
Divino Espírito Santo, que é o Santificador das almas; o qual com força e suavidade conduz as almas ao santo viver, a que nós chamamos vida
sobrenatural, que consiste não só em observar os mandamentos da lei de Deus, mas em dirigir a Ele sempre, todo o nosso ser, nosso querer,
nosso fazer e sofrer, vivendo assim, unicamente para Ele.
O nome do Santificador das almas é dado ao Espírito Santo na Divina Escritura, para indicar que Ele é princípio e fonte de toda santidade, dEle
vêm as graças, as luzes, os confortos, e ajuda para nossa santificação. É de fato Ele que ilumina o pecador no seu estado de perigo, acorda-o do
sono da morte, inspira-o no desejo de voltar para Deus, ajuda-o a curar o próprio coração daquele tríplice germe do mal, que consiste no
orgulho, na sensualidade e na avareza. É Ele quem o faz olhar a doçura da virtude, a felicidade da paz e as consolações do divino amor.
Reforma nosso interior, reprime cativas inspirações, mostrando a preciosidade dos sofrimentos e o prêmio das boas obras; Ele completa em nós
a obra admirável de Deus, comunicando virtudes santificadoras às nossas ações.
Na verdade, o Divino Espírito, cumpre para conosco aquela promessa da Sagrada Escritura: Vos darei um coração novo e um espírito novo. Vos
tirarei da vossa sepultura, (isto é, do mortífero estado da culpa), vos darei o meu Espírito e viverei. Eu disse, eu farei (Ez 37). Que mais poderia
prometer o Senhor de tão consolador?
Momento para meditação pessoal
Oração
Ó meu Deus, considerando todas as obras do Vosso Amor, me dou conta de que sempre são mais admiráveis do que todos os prodígios. O
homem criado por Vós vem elevado a um estado de excelência quase divina e pouco menor do que os anjos. Ó Deus, o homem pecou, perdeu o
Espírito Santo, e se fez escravo de Lúcifer, mas Vossa mão veio sobre o homem caído e o levantou do antigo terror. Para levantar o homem, o
Divino Verbo se abaixou, até vestir a nossa natureza. Fostes ao patíbulo, e roubastes de satanás o poderio sobre os homens, que foram
resgatados pelo sangue de Deus, feitos homens novos pelo Espírito Santo, que os enriquece de dons e graças, santifica-os abraça-os… Meu
Deus!
E saber que esta maravilha de amor realizastes por nós e em nós, também por mim e em mim. Como farei para amar-Vos e não pensar senão em
Vós, Ó Espírito Santo de Amor. Perdoai a mim, perdoai a todos os cristãos pela ingratidão de Vos termos esquecido e, de agora em diante, Ó
Divino Espírito, nos unirmos para glorificar-Vos e honrar-Vos, não como mereceis, porque é impossível, mas da melhor maneira que pudermos
fazer.
Oração Final
Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador,
fraternalmente reunidos no Cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente: sede propício às nossas súplicas, reacendei o
Vosso Divino Fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a Vossa luz até os confins da Terra, chamai novamente ao seio da Mãe Igreja
Romana todas as igrejas separadas.
Ó Espírito Santo, que sois o Amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem! Fazei com que rapidamente aconteça
aquilo que Davi profetizava dizendo: “Mandai o Teu Espírito”. Fazei-nos novas criaturas e assim renovareis a face da Terra. A partir desta
consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repitamos: enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e
renovareis a face da Terra!
Rezar as seguintes orações:
Pai Nosso
Ave Maria
Glória ao Pai
Canto do Espírito Santo
Nesta Novena, a Beata recomenda que seja cantado o Veni Creator.
Veni Creator Spiritus!
Vem, Espírito Criador!
Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o Intercessor de Deus excelso
dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a
nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor.
Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós
possamos conhecer que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém!
Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna! Amém!

OITAVO DIA | 07 DE JUNHO
Oração Inicial
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e
renovareis a face da Terra!
Oremos: 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 de Suas consolações, por Cristo, Senhor Nosso. Amém!
Oração antes da meditação
Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas
nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra Vossa! Venha também sobre nós a Vossa benéfica virtude

e, enquanto nós Vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a Vossa Divina Luz a nossa mente e com Vossa Suprema Graça
o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a Vós e, do Céu, desça sobre nós a abundância de Vossas divinas misericórdias.
Amém!
Meditações
Nossos deveres para com o Espírito Santo
O Espírito Santo, como Deus, possui também todo o direito de adoração, submissão e amor, assim como devemos render ao Pai e ao Filho.
Como Ele em participar, é o Santificador de nossas almas, e que em nós reside substancialmente, a Ele devemos o obséquio de uma humilde e
confiante oração, para lhe pedir força, para vencer as tentações, luz para conhecer melhor os nossos deveres e a graça para santificar todas as
nossas ações, a fim de que sejam agradáveis a Ele. Além do mais, devemos-lhe docilidade às suas inspirações e reconhecimento pelos seus
incessantes benefícios.
Mas, como o Espírito Santo é Amor, e o Amor deve ser amado, entre todos esses deveres, o que deve reinar é a primazia do Amor. E porque nós,
miseráveis criaturas, não poderemos jamais amar adequadamente o Amor Infinito, amemos ao menos como podemos, e procuremos que Ele
seja também mais conhecido e mais amado pelos outros.
Mas como cumpriremos os nossos deveres para com o Espírito Santo, se rara e friamente nos recordamos dEle? O esquecimento é adoração? O
esquecimento é gratidão? É amor? Não, ao contrário: é ingratidão, desamor e desprezo.
Para nós, que conscientemente vivemos no sobrenatural, existiria maior vergonha que viver toda a jornada como se o Espírito Santo não
existisse, como se Ele não habitasse pessoalmente dentro de nós? Portanto, ó cristão, se quiseres cumprir todos os seus deveres para com o
Espírito Santo, comece a tê-Lo presente no seu pensamento, recorde várias vezes o Seu amor, os Seus benefícios, e entre todas as suas
devoções não faltem, ou melhor, abundem obséquios e orações em Sua honra.
Momento para meditação pessoal
Oração
Ó Divino Espírito Santo, como eu me enganava pensando que fosse somente com os meus pecados que te contristaria! Agora sei que te
contristei mais ainda quando te esqueci. Mas Quem é também o mais esquecido entre os fiéis? E se nem mesmo O recordamos, ó Eterno Amor,
como poderemos cumprir nossos deveres para Convosco?
Devemos gemer sobre a nossa ingratidão e pedir perdão. E, ao Te pedirmos perdão, ó Espírito Santo, devemos acrescentar a promessa de
honrar-Vos no futuro com atos de especial adoração e de verdadeiro reconhecimento. Sois autor e doador da graça, Santificador e Doce
Hóspede da alma, por tudo isso com total devoção devemos voltar para Vós todos os nossos pensamentos.
Oração Final
Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador,
fraternalmente reunidos no Cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente: sede propício às nossas súplicas, reacendei o
Vosso Divino Fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a Vossa luz até os confins da Terra, chamai novamente ao seio da Mãe Igreja
Romana todas as igrejas separadas.
Ó Espírito Santo, que sois o Amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem! Fazei com que rapidamente aconteça
aquilo que Davi profetizava dizendo: “Mandai o Teu Espírito”. Fazei-nos novas criaturas e assim renovareis a face da Terra. A partir desta
consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repitamos: enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e
renovareis a face da Terra!
Rezar as seguintes orações:
Pai Nosso
Ave Maria
Glória ao Pai
Canto do Espírito Santo
Nesta Novena, a Beata recomenda que seja cantado o Veni Creator.
Veni Creator Spiritus!
Vem, Espírito Criador!
Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o Intercessor de Deus excelso
dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a
nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor.
Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós
possamos conhecer que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém!
Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna! Amém!

NONO DIA | 08 DE JUNHO
Oração Inicial
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e
renovareis a face da Terra!
Oremos: 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 de Suas consolações, por Cristo, Senhor Nosso. Amém!
Oração antes da meditação

Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas
nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra Vossa! Venha também sobre nós a Vossa benéfica virtude
e, enquanto nós Vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a Vossa Divina Luz a nossa mente e com Vossa Suprema Graça
o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a Vós e, do Céu, desça sobre nós a abundância de Vossas divinas misericórdias.
Amém!
Meditações
Os benefícios do Espírito Santo
Sem dúvida, os benefícios revelam o Benfeitor, e, quanto mais excelentes e múltiplos são os benefícios, tanto indicam ser mais excelente e mais
amoroso o Benfeitor. Nós nunca poderemos chegar a conhecer todos os benefícios que recebemos do Espírito Santo. A Igreja, por outro lado,
com os nomes que O concede, nos mostra grande parte de suas graças: Chamando-O de Luz dos Corações, a Igreja nos revela a bela graça que
Ele, o Espírito Santo, compartilha conosco através das explicações Divinas. Chamando-O de Fogo, nos recorda como por meio dEle vem ao
nosso coração as chamas do Divino Amor. Como Doce Hóspede da alma, nos assegura a sua presença em nós. E ainda como Pai dos Pobres,
Dispensador de Dons, Fonte Viva, Consolador Perfeito, nos acrescenta múltiplos benefícios que recebemos incessantemente por Ele!
Pelas simbólicas formas que quis assumir para dirigir-se aos mortais, se conhece como melhor via, os benefícios do Paráclito.
No Batismo do Salvador, o Espírito Santo assume a forma de uma cândida Pomba. No Mistério da Transfiguração de Nosso Senhor, S.
Ambrósio, S. Tomás e outros, reconhecem o Espírito Santo na fúlgida nuvem que aparece sobre o Tabor, simbolizando a amorosa proteção do
Paráclito sobre nós, e ao mesmo tempo o princípio daquela sobrenatural fecundidade, que o próprio Espírito Santo infunde nas almas. Quando,
depois, aparece no Cenáculo como Celeste Fogo, distribui muitos dos seus benefícios, e principalmente aquele de esclarecer e de inflamar as
almas de santos ardores; de comunicá-las a admirável atitude de fazer o bem e de conduzi-las a agir, não mais humanamente e segundo a
natureza, mas divinamente e segundo a graça. E como o fogo converte em fogo aquilo que nele é imerso, assim o Divino Fogo do Espírito Santo
se não pode fazer-nos divinos por natureza, torna-nos pela graça.
Admira, ó alma fiel, estas maravilhas de amor, e diz se não serão para ti grandes vantagens. Como devotos do Espírito Santo, seguramente
possuiremos seus benefícios.
Momento para meditação pessoal
Oração
Ó Divino Espírito, entre todos os Vossos dons, existe um infinitamente mais precioso que os outros; Dom que não tem nome particular, porque
sois Vós mesmo que verdadeiramente Vos doais às almas justas. Mas porque eu disse que Aquele Dom não tem nome? É claro que tem, dado
por Vós, que o chamou Dom Altíssimo de Deus, e não existe outro nome que melhor O convenha. O que farão as nossas almas no fim desta
Novena, ó Espírito Santo? Pediremos o Dom do Altíssimo Deus, Vós mesmo! E para obtê-Lo, deixaremos lugar no nosso coração, tirando todo
afeto que não Vos agrada. E vós, Eterno Amor, o que fareis? Ah, fazei tudo o que fizeste no Cenáculo!
Vem! Vem! Vem! Visitai as mentes dos Vossos servos e enchei os corações de abundantes graças. Vem! E com as Vossas chamas, erradicai de
nós o velho Adão. Vem! E se apossando das potências da minha alma e dos meus sentidos, regulai e dirigi todos os meus atos para Vós. Estendei
todos os Vossos benefícios a todos os crentes, e assim obteremos mais rapidamente a renovação da face da Terra.
Oração Final
Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador,
fraternalmente reunidos no Cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente: sede propício às nossas súplicas, reacendei o
Vosso Divino Fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a Vossa luz até os confins da Terra, chamai novamente ao seio da Mãe Igreja
Romana todas as igrejas separadas.
Ó Espírito Santo, que sois o Amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem! Fazei com que rapidamente aconteça
aquilo que Davi profetizava dizendo: “Mandai o Teu Espírito”. Fazei-nos novas criaturas e assim renovareis a face da Terra. A partir desta
consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repitamos: enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e
renovareis a face da Terra!
Rezar as seguintes orações:
Pai Nosso
Ave Maria
Glória ao Pai
Canto do Espírito Santo
Nesta Novena, a Beata recomenda que seja cantado o Veni Creator.
Veni Creator Spiritus!
Vem, Espírito Criador!
Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o Intercessor de Deus excelso
dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a
nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor.
Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós
possamos conhecer que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém!
Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna! Amém!

Curso de Educação Financeira – Ciclo de Palestras
Informamos que a Palestra de Investimento do Curso de Educação Financeira, será
realizada neste sábado, dia 29 de junho, das 9h às 12h.
Contamos com a compreensão de todos.

.
Dias
01/06 - Endividamento - de 9h às 12h,
07/06 - Planejamento - de 19h às 22h e
15/06 - Investimento - de 9h às 12h.
Curso Gratuito com 9h de carga horária. Palestrante Manoel Macêdo
Faça a sua inscrição preenchendo o formulário abaixo:
Seu nome (obrigatório)

Seu e-mail (obrigatório)

Seu telefone (obrigatório)

Seu número de telefone What's App

Você é Bombeiro Militar?
Sim Não
Frequenta a nossa Paróquia?
Sim Não
Deseja receber comunicados da nossa Paróquia?
Sim Não
Enviar

Ofício da Imaculada Conceição

Assim Como Nossos Pais?

Curso: Liberando o Perdão
Dias 22, 23, 29 e 30 de maio de 2019, das 19h30 às 21h30.
Curso Gratuito com 8h de carga horária.
Faça a sua inscrição preenchendo o formulário abaixo:
Seu nome (obrigatório)

Seu e-mail (obrigatório)

Seu telefone (obrigatório)

Seu número de telefone What's App

Você é Bombeiro Militar?
Sim Não
Frequenta a nossa Paróquia?
Sim Não
Deseja receber comunicados da nossa Paróquia?
Sim Não
Enviar

A Determinação e o Amor que Vencem o Preconceito

Missa de Ação de Graças ao Dia das Mães e Coroação de
Nossa Senhora de Fátima

Devoção e Novena de Nossa Senhora de Fátima
PASTORAL MARIANA

DEVOÇÃO E NOVENA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Em maio de 1917, o Papa Bento XV, em meio à Primeira Guerra Mundial, convocou todos os católicos para se unirem em oração e pedirem a
Nossa Senhora que intercedesse na guerra e trouxesse paz para aquele momento. E foi a partir daí que começou a história de Nossa Senhora
de Fátima.
Oito dias após a convocação do Papa, em resposta às orações, Nossa Senhora de Fátima fez sua primeira aparição em 13 de maio de 1917 na
pequena aldeia de Fátima em Portugal. Em um local chamado “Cova de Iria”, ela apareceu para três pequenos pastorinhos: Lucia de Jesus
Santos, com 10 anos, e seus primos Francisco Martos de 9 anos e Jacinta Martos de 7 anos.
Por volta de meio-dia eles brincavam pelo campo enquanto cuidavam de um pequeno rebanho, quando pararam para rezar o terço, como já era
de costume. Queriam voltar logo para a brincadeira e por isso rezaram à moda deles e rapidamente voltaram para o campo e foi quando viram

um clarão bem similar ao de relâmpagos.
Acharam que ia chover e por isso se recolheram para ir embora, então viram um segundo clarão em cima da copa de uma árvore (chamada
azinheira) e em seguida viram Nossa Senhora de Fátima. Assustados, quiseram correr, mas Nossa Senhora logo os tranquilizou e, pedindo que
não tivessem medo, pois ela vinha do céu. Segundo relato dos próprios pastorinhos, a visão era de uma “Senhora mais brilhante que o Sol”, e de
suas mãos pendia um Rosário. Serena e tranquila, disse às crianças: “Vim para pedir que venhais aqui seis meses seguidos, sempre no dia 13, a
esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Em seguida, voltarei aqui ainda uma sétima vez”.
E as aparições aconteceram sete meses seguintes conforme o prometido.
Antes de ir embora, Nossa Senhora de Fátima ainda ressaltou: “Rezem o Terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo, e o fim da
guerra”.
SEGREDOS DE FÁTIMA
Na terceira aparição de Nossa Senhora de Fátima foi revelado a Lúcia um Segredo constituído por três partes, que seriam reveladas
posteriormente nas demais aparições. São eles, nas próprias palavras de Lúcia:
1ª parte – A visão do Inferno
“Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas,
como se fossem transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas
saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas em grandes incêndios, sem peso nem
equilíbrio, entre gemidos e gritos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas
horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparente e negros. Essa vista foi um momento, e graças a nossa boa
Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o Céu (na primeira aparição)! Se assim não fosse, creio que
teríamos morrido de susto e pavor”.
2ª parte – Devoção ao Imaculado Coração de Maria
“Nossa Senhora me disse que nunca me deixaria e que Seu Imaculado Coração seria o meu refúgio e o caminho que me conduziria a Deus. Ao
dizer essas palavras, abriu as mãos, fazendo-nos penetrar no peito o reflexo que delas expedia. Parece-me que, neste dia, esse reflexo teve por
fim principal infundir em nós um conhecimento e amor especial para com o Coração Imaculado de Maria; assim como das outras duas vezes o
teve, me parece, a respeito de Deus e do mistério da Santíssima Trindade. Desde esse dia, sentimos no coração um amor mais ardente pelo
Coração Imaculado de Maria”.
3ª parte – A última revelação do Segredo
“Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora um pouco mais alto um Anjo com uma espada de fogo na mão
esquerda; ao cintilar, despia chamas que pareciam que iam incendiar o mundo; mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita
expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O Anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: Penitência, Penitência,
Penitência! E vimos numa luz imensa que é Deus: “algo semelhante a como se veem as pessoas num espelho quando lhe passam por diante”, um
Bispo vestido de branco – “tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre”. Vários outros Bispos, Sacerdotes, religiosos e religiosas
subiram uma escabrosa montanha, no alto da qual estava uma grande Cruz de troncos toscos como se fora de sobreiro com a casca; o Santo
Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade em meio a ruínas, e meio trêmulo com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia
orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho; chegado ao alto do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande Cruz foi
morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns após os outros os Bispos,
Sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da Cruz
estavam dois Anjos, cada um com um regador de cristal na mão, neles recolhiam o sangue dos Mártires e com ele regavam as almas que se
aproximavam de Deus”. A mensagem que fica e continua sendo atual até mesmo nos dias de hoje é que Nossa Senhora de Fátima veio nos
lembrar que Deus existe, nos ama e pode nos salvar desse mundo devastado pela guerra e pela fome. Devemos ter fé e sempre lembrar de suas
palavras quando tudo parecer perdido ou sem solução.
AS APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
As aparições continuaram nos meses seguintes e, mesmo em meio a perseguições, maus tratos e acusações de serem mentirosos, Lúcia,
Francisco e Jacinta estavam na Cova de Iria para esperar por Nossa Senhora de Fátima. Tanto que, na segunda aparição, havia apenas 50
pessoas os acompanhando.
Mas isso foi mudando e, na terceira aparição, prometeu um milagre para que o povo acreditasse nas crianças. Na última aparição, em 13 de
outubro, o milagre aconteceu. Havia com eles mais de 70.000 pessoas e, em meio à multidão, do meio das nuvens negras, o sol surgiu e
começou a girar sobre si mesmo como se fosse uma imensa bola de fogo.
E foi também nessa última aparição que Nossa Senhora de Fátima revelou ser a “Senhora do Rosário” e pediu que ali fosse construída uma
capela em sua homenagem.
NOVENA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
A novena de Nossa Senhora de Fátima é um pedido que os fiéis e católicos fazem a Nossa Senhora. Pedem a intercessão de Maria, realizando
rezas, cânticos e principalmente a novena de Nossa Senhora de Fátima, a qual é composta pela oração de uma dezena de Ave-Maria em

oferecimento a Nossa Senhora. A novena pode ser rezada em qualquer época do ano.
“Aparecerão modas que irão ofender muito o Nosso Pai, Nosso Senhor. Todas as pessoas que estão a serviço de Deus devem se renegar a estas
modas. A igreja é única, não faz parte de modas e o Nosso Pai, Nosso Senhor, será sempre o mesmo”.
ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS:
Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros das graças que podemos alcançar, rezando
o Santo Rosário, ajudai-nos a apreciar sempre mais essa santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as
graças que, insistentemente, vos pedimos (pedir a graça).
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem.
Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.
(Reza-se uma dezena de Ave-Marias em saudação a Nossa Senhora de Fátima)
ORAÇÃO PREPARATÓRIA PARA TODOS OS DIAS:
Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar, em Fátima, a ternura de vosso Imaculado
Coração, trazendo-nos mensagens de salvação e paz, confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos das bondades de vosso
amantíssimo coração, viemos a vossos pés para render-vos o tributo de nossa veneração e amor.
Concedei-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor, e a que vos pedimos nessa novena, se forem
elas para maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja.
ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS:
Ó Deus, cujo Unigênito, com Sua vida, Morte e Ressurreição mereceu-nos o prêmio da salvação eterna, suplicamo-Vos: concedas-nos que,
meditando os mistérios do Santíssimo Rosário da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio
que prometem. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
PRIMEIRO DIA – PENITÊNCIA E REPARAÇÃO | 04 DE MAIO
Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe dos pobres pecadores, que, aparecendo em Fátima, deixastes transparecer em vosso rosto celestial uma leve
sombra de tristeza, para indicar a dor que causam os pecados dos homens, os quais, com maternal compaixão, exortastes a não afligir mais a
vosso Filho com a culpa e a reparar os pecados com a mortificação e a penitência, dai-nos a graça de uma sincera dor dos pecados cometidos e
a resolução generosa de reparar com obras de penitência e mortificação todas as ofensas que se inferem a vosso Divino Filho e o vosso Coração
Imaculado.
SEGUNDO DIA – SANTIDADE DE VIDA | 05 DE MAIO
Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe da Divina Graça, que vestida de nívea brancura aparecestes aos pastorinhos singelos e inocentes, ensinandoos, assim, o quanto devemos amar e procurar a inocência da alma, e que pedistes, por meio deles, a emenda dos costumes e a santidade de uma
vida cristã perfeita, concedei-nos misericordiosamente a graça de saber apreciar a dignidade de nossa condição de cristãos e levar uma vida
conforme as promessas batismais.
TERCEIRO DIA – AMOR À ORAÇÃO | 06 DE MAIO
Ó Santíssima Virgem Maria, vaso insigne de devoção, que aparecestes em Fátima tendo pendente de vossas mãos o Santo Rosário, e que
insistentemente repetias: “Orai, orai muito” para conseguir findar, por meio da oração, os males que nos ameaçam.
Concedei-nos o dom e o espírito de oração, a graça de sermos fiéis no cumprimento do grande preceito de orar, fazendo-o, todos os dias, para
assim observar bem os santos mandamentos, vencer as tentações e chegar ao conhecimento e amor de Jesus Cristo, nesta vida, e à união feliz
com Ele na outra.
QUARTO DIA – AMOR À IGREJA | 07 DE MAIO
Ó Santíssima Virgem Maria, rainha da Igreja, que exortastes aos pastorinhos de Fátima a rogar pelo Papa e infundistes em suas almas sinceras
uma grande veneração e amor por ele, como vigário de vosso Filho e Seu representante na Terra, infunde também a nós o espírito de veneração
e docilidade à autoridade do Romano Pontífice, de adesão inquebrantável a seus ensinamentos, e nele e com ele um grande amor e respeito a
todos os ministros da Santa Igreja, por meio dos quais participamos da vida da graça nos sacramentos.
QUINTO DIA – MARIA, SAÚDE DOS ENFERMOS | 08 DE MAIO
Ó Santíssima Virgem Maria, saúde dos enfermos e amparo dos aflitos, que, movida pelo rogo dos pastorinhos, fizestes já curas em vossas
aparições em Fátima, e haveis convertido este lugar, santificado por vossa presença, em oficina de vossas misericórdias maternais em favor de
todos os aflitos; ao vosso coração maternal acudimos cheios de filial confiança, mostrando as enfermidades de nossas almas e as aflições e
doenças todas de nossa vida.
Deixai sobre elas um olhar de compaixão e as remedíeis com a ternura de vossas mãos, para que assim possamos servir-vos e amar-vos com
todo nosso coração e com todo nosso ser.

SEXTO DIA – MARIA, REFÚGIO DOS PECADORES | 09 DE MAIO
Ó Santíssima Virgem Maria, refúgio dos pecadores, que ensinastes aos pastorinhos de Fátima a rogar incessantemente ao Senhor, para que os
desgraçados não caiam nas penas eternas do inferno, e que manifestastes a um dos três que os pecados da carne são os que mais almas
arrastam àquelas terríveis chamas, colocai em nossas almas um grande horror ao pecado e o temor santo da justiça divina; ao mesmo tempo,
despertai nelas a compaixão pelos pobres pecadores e um santo zelo para trabalhar com nossas orações, exemplos e palavras por sua
conversão.
SÉTIMO DIA – MARIA, ALÍVIO DAS ALMAS DO PURGATÓRIO | 10 DE MAIO
Ó Santíssima Virgem Maria, rainha do Purgatório, que ensinastes aos pastorinhos de Fátima a rogar a Deus pelas almas do Purgatório,
especialmente pelas mais abandonadas, encomendamos à inesgotável ternura de vosso maternal coração todas as almas que padecem naquele
lugar de purificação, em particular as de todos os nossos chegados e familiares e as mais abandonadas e necessitadas; aliviais suas penas e
levai-as prontas à região da luz e da paz, para ali cantar perpetuamente vossas misericórdias.
OITAVO DIA – MARIA, RAINHA DO ROSÁRIO | 11 DE MAIO
Ó Santíssima Virgem Maria, que em vossa última aparição vos destes a conhecer como a Rainha do Santíssimo Rosário, e em todas as aparições
recomendastes a reza dessa devoção como o remédio mais seguro e eficaz para todos os males e calamidades que nos afligem, tanto da alma
quanto do corpo, tanto públicas quanto privadas, colocai em nossas almas uma profunda estima pelos mistérios de nossa Redenção, que se
comemoram na reza do Rosário, para assim viverem sempre de seus frutos.
Concedei-nos a graça de ser sempre fiéis à prática de rezá-lo diariamente para honrarmos a vós, acompanhando vossas alegrias, dores e glórias,
e assim merecer vossa maternal proteção e assistência em todos os momentos da vida, mais especialmente na hora da morte.
NONO DIA – IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA | 12 DE MAIO
Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe nossa dulcíssima, que escolhestes aos pastorinhos de Fátima para mostrar ao mundo as ternuras de vosso
coração misericordioso e lhes propusestes a devoção ao mesmo como o meio com o qual Deus quer dar a paz ao mundo, como o caminho para
levar as almas a Ele, e como uma prenda suprema de salvação, fazei, ó coração da mais terna das mães, que possamos compreender vossa
mensagem de amor e misericórdia, que a abracemos com filial adesão e que a pratiquemos sempre com fervor.
Assim seja vosso coração nosso refúgio, nossa esperança e o caminho que nos conduz ao amor e à união com vosso Filho Jesus.

Novena e Festa da Divina Misericórdia 2019
NOVENA DA MISERICÓRDIA
Em cada dia da novena, conduzirás ao Meu coração um grupo diferente de almas, e as mergulharás no oceano da minha Misericórdia. Eu
conduzirei todas as almas à casa do meu Pai… Por minha parte, nada negarei a nenhuma daquelas almas que tu conduzirás à fonte da minha
Misericórdia. Cada dia pedirás a meu Pai, pela minha amarga Paixão, graças para essas almas” (Diário 1209).
A Novena é rezada junto com o Terço da Divina Misericórdia.
PRIMEIRO DIA | 19 DE ABRIL | 15H
Hoje traze-me a humanidade inteira, especialmente todos os pecadores e mergulha-os no oceano da minha Misericórdia. Com isso
Me consolarás na amarga tristeza em que Me afunda a perda das almas.
Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter compaixão de nós e nos perdoar, não olheis os nossos pecados, mas a confiança que
depositamos em Vossa infinita bondade. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo Coração e nunca nos deixeis sair dele. Nós vo-lo pedimos
pelo amor que Vos une ao Pai e ao Espírito Santo.
Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda a humanidade, encerrada no Coração compassivo de Jesus, mas especialmente para os pobres
pecadores. Pela Sua dolorosa Paixão, mostrai-nos a Vossa Misericórdia, para que glorifiquemos a onipotência da Vossa Misericórdia, por toda a
eternidade. Amém.
SEGUNDO DIA | 20 DE ABRIL | 20H
Hoje traze-Me as almas dos sacerdotes e religiosos e mergulha-as na minha insondável Misericórdia. Elas Me deram força para
suportar a amarga Paixão. Por elas, como por canais, corre para a humanidade a minha Misericórdia.
Misericordiosíssimo Jesus, de quem provém tudo que é bom, aumentai em nós a graça, para que pratiquemos dignas obras de misericórdia, a
fim de que aqueles que olham para nós glorifiquem o Pai da Misericórdia que está no Céu.
Eterno Pai, dirigi o olhar da vossa Misericórdia para a porção eleita da vossa vinha: para as almas dos sacerdotes e religiosos. Concedei-lhes o
poder da vossa bênção e, pelos sentimentos do Coração de vosso Filho, no qual estão encerradas, dai-lhes a força da vossa luz, para que possam

guiar os outros nos caminhos da salvação e juntamente com eles cantar a glória da vossa insondável Misericórdia, por toda a eternidade. Amém.
TERCEIRO DIA | 21 DE ABRIL | 10H
Hoje traze-Me todas as almas piedosas e fiéis e mergulha-as no oceano da minha Misericórdia. Estas almas consolaram-Me na Viasacra; foram aquela gota de consolação em meio ao mar de amarguras.
Misericordiosíssimo Jesus, que concedeis prodigamente a todas as graças do tesouro da vossa Misericórdia, acolhei-nos na mansão do vosso
compassivo Coração e não nos deixeis sair dele pelos séculos; suplicamo-Vos pelo amor inconcebível de que está inflamado o vosso Coração
para com o Pai Celestial.
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas fiéis, como a herança do vosso Filho. Pela sua dolorosa Paixão concedei-lhes a vossa bênção e
cercai-as da vossa incessante proteção, para que não percam o amor e o tesouro da santa fé, mas com toda a multidão dos Anjos e dos Santos
glorifiquem a vossa imensa Misericórdia, por toda a eternidade. Amém.
QUARTO DIA | 22 DE ABRIL | 12H
Hoje traze-Me os pagãos e aqueles que ainda não Me conhecem e nos quais pensei na minha amarga Paixão. O seu futuro zelo
consolou o meu Coração. Mergulha-os no mar da minha Misericórdia.
Misericordiosíssimo Jesus, que sois a luz de todo o mundo, aceitai na mansão do vosso compassivo Coração as almas dos pagãos que ainda não
Vos conhecem. Que os raios da vossa graça os iluminem para que também eles, juntamente conosco, glorifiquem as maravilhas da vossa
Misericórdia e não os deixeis sair da mansão do vosso compassivo Coração.
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas dos pagãos e daqueles que ainda não Vos conhecem e que estão encerrados no Coração
compassivo de Jesus. Atraí-as à luz do Evangelho. Essas almas não sabem que grande felicidade é amar-Vos. Fazei com que também elas
glorifiquem a riqueza da vossa Misericórdia, por toda a eternidade. Amém.
QUINTO DIA | 23 DE ABRIL | 12H
Hoje traze-Me as almas dos Cristãos separados da Unidade da Igreja e mergulha-as no mar da minha Misericórdia. Na minha
amarga Paixão dilaceravam o meu Corpo e o meu Coração, isto é, a minha Igreja. Quando voltam à unidade da Igreja, cicatrizamse as minhas Chagas e dessa maneira eles aliviam a minha Paixão.
Misericordiosíssimo Jesus que sois a própria Bondade, Vós não negais a luz àqueles que Vos pedem, aceitai na mansão do vosso compassivo
Coração as almas dos nossos irmãos separados, e atraí-os pela vossa luz à unidade da Igreja e não os deixeis sair da mansão do vosso
compassivo Coração, mas fazei com que também eles glorifiquem a riqueza da vossa Misericórdia.
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas dos nossos irmãos separados que esbanjaram os vossos bens e abusaram das vossas graças,
permanecendo teimosamente nos seus erros. Não olheis para os seus erros, mas para o amor do vosso Filho e para a sua amarga Paixão, que
suportou por eles, pois também eles estão encerrados no Coração compassivo de Jesus. Fazei com que também eles glorifiquem a vossa
Misericórdia por toda a eternidade. Amém.
SEXTO DIA | 24 DE ABRIL | 12H
Hoje traze-Me as almas mansas, assim como as almas das criancinhas, e mergulha-as na minha Misericórdia. Estas almas são as
mais semelhantes ao meu Coração. Elas reconfortaram-Me na minha amarga Paixão da minha agonia. Eu as vi quais anjos
terrestres que futuramente iriam velar junto aos meus altares. Sobre elas derramo torrentes de graças. Só a alma humilde é capaz
de aceitar a minha graça; às almas humildes favoreço com a minha confiança.
Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes: “Aprendei de Mim que sou manso e humilde de coração”, aceitai na mansão do vosso compassivo
Coração as almas mansas e humildes e as almas das criancinhas. Essas almas encantam o Céu todo e são a especial predileção do Pai Celestial,
são como um ramalhete diante do trono de Deus, com cujo perfume o próprio Deus se deleita. Essas almas têm a mansão permanente no
Coração compassivo de Jesus e cantam sem cessar um hino de amor e misericórdia pelos séculos.
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas mansas e humildes e para as almas das criancinhas, que estão encerradas na mansão
compassiva do Coração de Jesus. Essas almas são as mais semelhantes a vosso Filho; o perfume dessas almas eleva-se da Terra e alcança o
vosso trono. Pai de Misericórdia e de toda bondade, suplico-Vos pelo amor e predileção que tendes para com essas almas, abençoai o mundo
todo, para que todas as almas cantem juntamente a glória à vossa Misericórdia, por toda a eternidade. Amém.
SÉTIMO DIA | 25 DE ABRIL | 12H
Hoje traze-Me as almas que veneram e glorificam de maneira especial a minha Misericórdia e mergulha-as na minha Misericórdia.
Estas almas foram as que mais sofreram por causa da minha Paixão e penetraram mais profundamente no meu espírito. Elas são a
imagem viva do meu Coração compassivo. Estas almas brilharão com especial fulgor na vida futura. Nenhuma delas irá ao fogo do
Inferno; defenderei cada uma delas de maneira especial na hora da morte.
Misericordiosíssimo Jesus, cujo Coração é o próprio amor, aceitai na mansão do vosso compassivo Coração as almas que honram a glorificam de
maneira especial a grandeza da vossa Misericórdia. Essas almas tornadas poderosas pela força do próprio Deus, avançam entre penas e
adversidades, confiando na vossa Misericórdia. Essas almas estão unidas com Jesus e carregam sobre os seus ombros a humanidade toda. Elas
não serão julgadas severamente, mas a vossa Misericórdia as envolverá no momento da morte.

Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas que glorificam e honram o vosso maior atributo, isto é, a vossa inescrutável Misericórdia; elas
estão encerradas no Coração compassivo de Jesus. Essas almas são o Evangelho vivo e as suas mãos estão cheias de obras de misericórdia; suas
almas repletas de alegria cantam um hino de misericórdia ao Altíssimo. Suplico-Vos, ó Deus, mostrai-lhes a vossa Misericórdia segundo a
esperança e confiança que em Vós colocaram. Que se cumpra nelas a promessa de Jesus, que disse: “As almas que veneram a minha insondável
Misericórdia, Eu mesmo as defenderei durante a vida, especialmente na hora da morte, como minha glória”. Amém.
OITAVO DIA | 26 DE ABRIL | 12H
Hoje traze-Me as almas que se encontram na prisão do Purgatório e mergulha-as no abismo da minha Misericórdia; que as
torrentes do meu Sangue refresquem o seu ardor. Todas estas almas são muito amadas por Mim, pagam as dívidas à minha
Justiça. Está em teu alcance trazer-lhes alívio. Tira do tesouro da minha Igreja todas as indulgências e oferece-as por elas. Oh, se
conhecesses o seu tormento, incessantemente oferecerias por elas as esmolas do espírito e pagarias as suas dívidas à minha
Justiça.
Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes que quereis misericórdia, eis que estou trazendo à mansão do vosso compassivo Coração as almas do
Purgatório, almas que Vos são muito queridas e que, no entanto, devem dar reparação à vossa Justiça; que as torrentes de Sangue e Água que
brotaram do vosso Coração apaguem as chamas do fogo do Purgatório, para que também ali seja glorificado o poder da vossa Misericórdia.
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas que sofrem no Purgatório e que estão encerradas no Coração compassivo de Jesus. SuplicoVos que, pela dolorosa Paixão de Jesus, vosso Filho, e por toda a amargura de que estava inundada a sua Alma santíssima, mostreis vossa
Misericórdia às almas que se encontram sob o olhar da vossa Justiça; não olheis para elas de outra forma senão através das Chagas de Jesus,
vosso Filho muito amado, porque nós cremos que a vossa bondade e Misericórdia são incomensuráveis. Amém.
NONO DIA | 27 DE ABRIL | 18H
Hoje traze-Me as almas tíbias e mergulha-as no abismo da minha Misericórdia. Estas almas ferem mais dolorosamente o meu
Coração. Foi da alma tíbia que a minha Alma sentiu repugnância no Horto. Elas levaram-Me a dizer: Pai, afasta de Mim este
cálice, se assim for a vossa vontade. Para elas, a última tábua de salvação é recorrer a minha Misericórdia.
Ó compassivo Jesus, que sois a própria Compaixão, trago à mansão do vosso compassivo Coração as almas tíbias; que se aqueçam no fogo do
vosso amor puro essas almas geladas, que, semelhantes a cadáveres, Vos enchem de tanta repugnância. Ó Jesus, muito compassivo, usai a
onipotência da vossa Misericórdia e atraí-as até ao fogo do vosso amor e concedei-lhes o amor santo, porque Vós tudo podeis.
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas tíbias e que estão encerradas no Coração compassivo de Jesus. Pai de Misericórdia, suplicoVos pela amargura da Paixão do vosso Filho e por sua agonia de três horas na Cruz, permiti que também elas glorifiquem o abismo da vossa
Misericórdia… Amém. (Diário 1210-1228)
FESTA DA MISERICÓRDIA
A Festa da Misericórdia é um dos elementos mais importantes da devoção à Divina Misericórdia presentes nas revelações de Nosso Senhor à
Santa Faustina. No Diário o tema recorre em 37 números, em 16 dos quais nos deparamos com uma manifestação extraordinária de Jesus a seu
respeito. Com efeito, aos 22/02/1931, uma das primeiras revelações de Jesus à Santa Faustina diz respeito à Festa da Misericórdia, que deveria
ser celebrada no 2º domingo da Páscoa:
“Eu desejo que haja a Festa da Misericórdia. Quero que essa Imagem, que pintarás com o pincel, seja benzida solenemente no
primeiro domingo depois da Páscoa, e esse domingo deve ser a Festa da Misericórdia” (Diário, 49; cf. 88; 280; 299b; 458; 742; 1048;
1517).
A Festa é uma obra divina, mas Ele quer que Santa Faustina se empenhe tanto em sua implantação (D. 74; 341; 463; 1581; 1680), como em seu
incremento: “Na Minha festa, na Festa da Misericórdia, percorrerás o mundo inteiro e trarás as almas que desfalecem à fonte da
Minha misericórdia. Eu as curarei e fortalecerei” (D. 206); “Pede ao Meu servo fiel que, nesse dia, fale ao mundo inteiro desta
Minha grande misericórdia, que aquele que, nesse dia, se aproximar da Fonte da Vida, alcançará perdão total das culpas e penas”
(D. 300a; cf. 1072). Santa Faustina abraça com toda a alma esta causa, pelo que exclama e reza: “Oh! como desejo ardentemente que a
Festa da Misericórdia seja conhecida pelas almas!” (D. 505); “Apressai, Senhor, a Festa da Misericórdia, para que as almas
conheçam a fonte da Vossa bondade” (D. 1003; cf. 1041). Jesus leva a sério a dedicação de Santa Faustina nesta missão: “Pelos teus
ardentes desejos, estou apressando a Festa da Misericórdia…” (D. 1082; cf. 1530), e por isso o demônio procura atrapalhar o seu caminho
(D. 1496).
Em 1935, no domingo de encerramento do Jubileu da Redenção, Santa Faustina participa da Eucaristia como se estivesse celebrando a Festa da
Misericórdia; Jesus então se lhe manifesta como está na imagem e lhe diz: “Essa Festa saiu do mais íntimo da Minha misericórdia e está
aprovada nas profundezas da Minha compaixão. Toda alma que crê e confia na Minha misericórdia irá alcançá-la” (D. 420; cf. 1042;
1073). Sabe, contudo, que talvez não participe em vida da sua celebração, mas nem por isso se desanima: “Eu sou apenas Seu instrumento. Oh!
quão ardentemente desejo ver essa Festa da Misericórdia Divina que Deus está exigindo através de mim, mas se for a vontade de Deus e se ela
tiver que ser comemorada solenemente apenas depois da minha morte, eu já agora me alegro com ela e já a comemoro interiormente com a
permissão do confessor” (D. 711). Chega a tomar conhecimento – por iluminação divina – das disputas que se dão no Vaticano por causa desta
Festa (D. 1110; cf. 1463) e dos avanços positivos a seu respeito através do Beato Pe. Sopocko (D. 1254). A Festa propriamente dita seria
celebrada no Santuário de Cracóvia-Lagiewniki seis anos após a morte de Santa Faustina (1944).
A Festa da Divina Misericórdia e o Quadro

Fica patente no Diário que existe uma relação muito estreita entre Festa da Misericórdia e veneração do quadro, proclamação da divina
misericórdia, confiança nesta divina misericórdia, participação nos sacramentos (Eucaristia e Confissão) e remissão dos pecados (culpas e
penas):
“A tua tarefa e obrigação é pedir aqui na Terra a misericórdia para o mundo inteiro. Nenhuma alma terá justificação, enquanto não se dirigir,
com confiança, à Minha misericórdia. E, É POR ISSO QUE O PRIMEIRO DOMINGO DEPOIS DA
PÁSCOA DEVE SER A FESTA DA MISERICÓRDIA. Neste dia, os sacerdotes devem falar às almas desta Minha grande e insondável
misericórdia. Faço-te dispensadora da Minha misericórdia. Diz ao teu confessor que aquela Imagem deve ser exposta na igreja, e não dentro da
clausura desse Convento. POR MEIO DESSA IMAGEM CONCEDEREI MUITAS GRAÇAS ÀS ALMAS; que toda alma tenha, por isso, acesso
a ela” (D. 570); “Desejo que a Festa da Misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Neste dia,
estão abertas as entranhas da Minha misericórdia. Derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da Minha
misericórdia. A ALMA QUE SE CONFESSAR E COMUNGAR ALCANÇARÁ O PERDÃO DAS CULPAS E DAS PENAS. Neste dia, estão
abertas todas as comportas divinas, pelas quais fluem as graças. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de Mim, ainda que seus
pecados sejam como o escarlate. A Minha misericórdia é tão grande que, por toda a eternidade, nenhuma mente, nem humana, nem angélica a
aprofundará. Tudo o que existe saiu das entranhas da Minha misericórdia. Toda alma contemplará em relação a Mim, por toda a eternidade,
todo o Meu amor e a Minha misericórdia. A Festa da Misericórdia saiu das Minhas entranhas. Desejo que seja celebrada solenemente no
primeiro domingo depois da Páscoa” (D. 699); “Desejo conceder indulgência plenária às almas que se confessarem e receberem a Santa
Comunhão na Festa da Minha misericórdia” (D. 1109).
Em 1936 o Senhor lhe pede que esta Festa seja preparada espiritualmente: “O Senhor me disse para rezar o Terço da Misericórdia por nove
dias antes da Festa da Misericórdia. Devo começar na Sexta-feira Santa. Através desta novena concederei às almas toda espécie de graças” (D.
796; cf. 1059; 1209). A relevância desta Festa se pode depreender também da seguinte exortação e promessa: “As almas se perdem, apesar
da Minha amarga Paixão. Estou lhes dando a última tábua de salvação, isto é, a Festa da Minha Misericórdia. Se não venerarem a
Minha misericórdia, perecerão por toda a eternidade” (D. 965; cf. 998).

Semana Santa 2019
Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor | 14 de abril
10h | Bênção, Procissão dos Ramos e Santa Missa

Segunda-feira Santa | 15 de abril
“EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA E A TENHAM EM ABUNDÂNCIA”
11 a 12h | Atendimento de confissões individuais
12h | Santa Missa
13 a 14h | Atendimento de confissões individuais

Terça-feira Santa | 16 de abril
“EU ME ENTREGO, SENHOR, EM TUAS MÃOS E ESPERO PELA TUA SALVAÇÃO!”
12h | Santa Missa
15 a 18h | Atendimento de confissões individuais

Quarta-feira Santa | 17 de abril
14 a 18h | Atendimento de confissões individuais
20h | Missa dos Santos Óleos na Catedral Militar Rainha da Paz, Canteiro Central do Eixo Monumental
Toda comunidade é conclamada a participar desta Missa com o Arcebispo e os Capelães.

Quinta-feira Santa | 18 de abril

“O FILHO DO HOMEM VEIO NÃO PARA SER SERVIDO, MAS PARA SERVIR E DAR SUA VIDA PARA SALVAÇÃO DE TODOS.”
20h | Santa Missa da Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio
21h30 a 0h | Adoração ao Santíssimo Sacramento

Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor | 19 de abril
“SE A SEMENTE CAIR NA TERRA E NÃO MORRER, NÃO PRODUZIRÁ FRUTOS.”
Dia de jejum e abstinência de carne. Recomenda-se recolhimento, silêncio, meditação e oração
15h | Início da Novena da Divina Misericórdia e Terço da Misericórdia
16h | Celebração da Paixão do Senhor e Adoração da Santa Cruz
17h30 | Via-Sacra
Neste dia, não se celebra a Santa Missa. Haverá a Celebração da Paixão do Senhor, Liturgia da Palavra, Adoração da Santa Cruz e Comunhão
Eucarística

Sábado de Aleluia | 20 de abril
“SE EU ESTOU MORTO COM ELE, TAMBÉM COM ELE RESSUSCITAREI”
20h | Novena da Divina Misericórdia
20h30 | Solene Vigília Pascal (celebração da Luz – Trazer vela, Liturgia da Palavra, Celebração do Batismo e Eucaristia)

Domingo da Ressurreição do Senhor (Páscoa) | 21 de abril
“EU SOU A RESSURREIÇÃO E A VIDA. QUEM CRÊ EM MIM, MESMO QUE ESTEJA MORTO, VIVERÁ.”
10h | Novena da Divina Misericórdia e Missa Solene de Páscoa

