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“O amor de Deus foi derramado em nossos corações 
pelo Espírito Santo que nos foi dado” (Rm 5,5).

Novena de Pentecost es 2021

O amor é o que mais aproxima o ser humano de Deus, pois Deus é amor! Em 
nossa Novena de Pentecostes 2021, vamos recordar as maravilhas que Deus 

realizou por nós. Desde a criação do mundo, o amor foi sempre a motivação 
principal do relacionamento entre Deus e o ser humano. Tudo o que Deus faz é 
por amor. Em Pentecostes, “o amor de Deus foi derramado em nossos corações 
pelo Espírito Santo que nos foi dado” (Rm 5,5). É para a vinda do Espírito Santo, 
amor eterno do Pai e do Filho, que vamos nos preparar durante os nove encontros 
de nossa novena. Que a Virgem Maria esteja conosco, sempre nos mostrando o 
caminho do verdadeiro amor. 

INDICAÇÕES PRÁTICAS

1. A equipe responsável fi ca livre para preparar o ambiente de acordo com o tema de cada 
encontro. Iniciar com um canto apropriado, enquanto se acende a vela (sugestões de can-
tos: páginas 31-33).
2. Entoar canto de aclamação à Palavra de Deus. Depois da leitura, recomenda-se um breve 
instante de silêncio.
3. Na partilha, após a “meditação”, podem surgir outras refl exões do grupo.
4. Podem ser apresentadas “preces espontâneas”, no momento oportuno.

ABREVIATURAS USADAS NO TEXTO

D: Dirigente   L1: Leitor 1
T: Todos          L2: Leitor 2
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PARA COMEÇAR E CONCLUIR CADA ENCONTRO

ORAÇÃO INICIAL

T: VINDE, ESPÍRITO SANTO, / enchei os corações dos vossos fiéis / e 
acendei neles o fogo do vosso amor. / Enviai, Senhor, o vosso Espírito e 
tudo será criado / e renovareis a face da terra. / Oremos: / Ó Deus, que 
instruís os corações dos vossos fiéis / com a luz do Espírito Santo, / fazei 
que apreciemos retamente todas as coisas / segundo o mesmo Espírito / e 
gozemos sempre da sua consolação. / Por Cristo, Senhor nosso. Amém.

ORAÇÃO FINAL E BÊNÇÃO

Pai-nosso – Ave-Maria – Glória ao Pai.

D: Rezemos, juntos, a oração ao Espírito Santo.

T: Ó DIVINO ESPÍRITO SANTO, / alma e vida da Igreja, / vinde ha-
bitar em nossos corações. / Libertai-nos de toda culpa / e conduzi-nos, 
por vossa bondade, à salvação. / Santificai-nos com o fogo do vosso amor. 
/ Fortalecei em nós os laços de unidade / e dai-nos a firme vontade / de 
anunciar o evangelho de Cristo ao mundo inteiro. / Fazei que, acompa-
nhados por Maria, a mãe de Jesus, / possamos pôr em prática as vossas 
inspirações e os nossos propósitos. / Amém.

D: O Senhor esteja conosco. 

T: Ele está no meio de nós.

D: Derramai, ó Deus, em nossos corações, a abundância dos dons do Es-
pírito Santo, a fim de que sejamos, no mundo, presença fecunda e teste-
munhas vivas de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para 
sempre. T: Amém.

D: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.

T: Amém.

D: Que o dinamismo do Espírito Santo renove nosso coração e mova nos-
sos passos nos caminhos de Jesus. Vamos em paz, e o Senhor nos acompa-
nhe. T: Graças a Deus.

Encerrar com um canto apropriado, p. 31-33.
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A CRIAÇÃO: ATO DE AMOR DE DEUS

“No princípio, Deus criou o céu e a terra” (Gn 1,1).

• PRIMEIRO ENCONTRO •

1. Acolhida

D: Irmãos e irmãs, iniciamos hoje 
a Novena de Pentecostes 2021. É 
com grande alegria que vamos nos 
preparar para a solenidade da desci-
da do Espírito Santo em nossa vida. 
Jesus prometeu aos discípulos que 
o Espírito Santo lhes recordaria to-
das as coisas que ele tinha ensinado 
(cf. Jo 14,26). Por isso, em nossos 
encontros, vamos recordar as ma-
ravilhas que Deus realizou desde a 
criação do mundo. Tudo que Deus 
fez e faz é por amor. “Deus é amor” 
(1Jo 4,8). Que o Espírito do Se-
nhor esteja em nossa mente e em 
nosso coração, para que saibamos 
reconhecer e sentir esse amor que 
não tem limites. Peçamos ao Santo 
Espírito de Deus que nos ajude a 
tomar consciência do grande sofri-
mento que vive a criação, muitas 
vezes por causa do ser humano. 

Que a Virgem Maria nos acompa-
nhe e nos ensine a ouvir e a pôr em 
prática a Palavra de Deus. Inicie-
mos em nome do Pai e do Filho † e 
do Espírito Santo. Amém.

2. Oração inicial (pág. 3)

3. Palavra de Deus (Eclo 42,15-16.24-25)

L1: Leitura do Livro do Eclesiás-
tico – Vou recordar agora as obras 
do Senhor, vou contar tudo o que 
vi. Com suas palavras, o Senhor 
fez as suas obras. O sol que brilha 
contempla todas as coisas, e a obra 
do Senhor está cheia de sua glória. 
Todas as coisas existem aos pares, 
uma diante da outra, e ele nada fez 
de incompleto. Uma coisa comple-
menta a bondade da outra. Quem 
se cansaria de contemplar a glória 
dele? – Palavra do Senhor.

T: Graças a Deus!
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4. Meditação (sentados)

L2: A Amazônia é um verde e vasto 
mundo de águas e florestas, onde as 
copas de árvores imensas escondem 
o úmido nascimento, reprodução 
e morte de mais de um terço das 
espécies que vivem sobre a Terra. 
Estima-se que lá crescem em torno 
de 2.500 espécies de árvores – ou 
um terço de toda a madeira tropi-
cal do mundo – e 30 mil espécies 
de plantas – das 100 mil da Amé-
rica do Sul. As espécies animais são 
contabilizadas em 4.221, mas se 
sabe que grande parte delas ainda 
não foi descrita. A bacia amazôni-
ca é a maior bacia hidrográfica do 
mundo: cobre cerca de 6 milhões 
de quilômetros quadrados e possui 
1.100 afluentes. Toda essa grande-
za, porém, não esconde a fragilida-
de do ecossistema local. A floresta 
vive de seu próprio material orgâ-
nico, e seu delicado equilíbrio é ex-
tremamente sensível a quaisquer 
interferências. Os danos causados 
pela ação humana são muitas vezes 
irreversíveis. A Amazônia já sofreu 
um desmatamento de 700 mil qui-
lômetros quadrados. Houve uma 
redução nesse processo, mas não 
seu estancamento. Existe um limi-
te para esse desmatamento e, se ele 
fosse ultrapassado, a consequência 
seria a desintegração simultânea 
de toda a floresta, o que represen-

taria a maior tragédia ambiental 
do mundo. As políticas governa-
mentais de incentivo às hidrelétri-
cas, à mineração e ao agronegócio 
tendem a anular as iniciativas em 
prol da preservação da Amazônia, 
priorizando a exploração e o saque 
das suas riquezas, em detrimento 
de seus povos que vivem no meio 
urbano, com todos os problemas 
daí derivados: miséria, ausência de 
saneamento básico, aglomeração 
nas periferias, desemprego e outras 
mazelas de uma concentração urba-
na desregulada (Márcia Oliveira – 
Revista Vida Pastoral, n. 327).

5. Para refletir e partilhar

1. O que podemos fazer para ajudar 
na preservação do meio ambiente 
em nosso dia a dia?

2. Qual será o gesto concreto do 
grupo para esta Novena de Pente-
costes?

6. Palavra da Igreja

D: A destruição do meio ambiente 
é um fato muito grave, porque, por 
um lado, Deus confiou o mundo ao 
ser humano e, por outro, a própria 
vida humana é um dom que deve 
ser protegido de várias formas de 
degradação. Toda pretensão de cui-
dar do mundo e melhorá-lo requer 
mudanças profundas nos estilos de 
vida, nos modelos de produção e 

Primeiro encontro
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de consumo, nas estruturas conso-
lidadas de poder, que hoje regem as 
sociedades. O progresso humano 
autêntico possui um caráter moral 
e pressupõe o pleno respeito pela 
pessoa humana, mas deve prestar 
atenção também ao mundo natural 
e ter em conta a natureza de cada 
ser e as ligações mútuas entre todos, 
num sistema ordenado (Papa Fran-
cisco – Laudato Si’, 5).

7. Rezando com a Palavra  
de Deus (Salmo 136)

L1: Celebrem ao Senhor, porque 
ele é bom, porque eterno é o seu 
amor! Celebrem ao Deus dos deu-
ses, porque eterno é o seu amor! 
Celebrem ao Senhor dos senhores, 
porque eterno é o seu amor!

L2: Só ele fez grandes maravilhas, 
porque eterno é o seu amor! Ele fez 
os céus com inteligência, porque 
eterno é o seu amor! Ele estabele-
ceu a terra sobre as águas, porque 
eterno é o seu amor!

L1: Ele fez os grandes luminares, 
porque eterno é o seu amor! O sol 
para governar o dia, porque eterno 
é o seu amor! A lua e as estrelas para 
governar a noite, porque eterno é o 
seu amor!

L2: Ele se lembrou de nós em nossa 
humilhação, porque eterno é o seu 
amor! Ele dá alimento a todo ser 
vivo, porque eterno é o seu amor! 
Celebrem ao Deus dos céus, por-
que eterno é o seu amor!

L1: Glória ao Pai e ao Filho e ao 
Espírito Santo.

T: Como era no princípio, agora 
e sempre. Amém.

8. Preces da comunidade

D: Ao iniciar nosso caminho de 
preparação para Pentecostes, peça-
mos que o Espírito Santo venha em 
nosso auxílio. Por isso, digamos:

T: Vinde, Espírito Santo!

1. Para que saibamos reconhecer o 
grande valor da criação, e sejamos 
responsáveis no cuidado da nature-
za, nós vos pedimos.

2. Para que as autoridades não se-
jam omissas no combate ao desma-
tamento e às queimadas ilegais, nós 
vos pedimos.

3. Para que sintamos em nossa vida 
o eterno amor do Pai e do Filho, 
nós vos pedimos.

9. Oração final (pág. 3)
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