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Esta novena tem o propósito de 
preparar os fiéis para a Solenidade 
de Pentecostes, quando a Igreja fes-
teja a vinda do Espírito Santo sobre 
os apóstolos, discípulos e a Virgem 
Maria, reunidos no Cenáculo, em 
Jerusalém. Trata-se de uma novena 
litúrgica, instituída pelo Decreto 
Papal, do Papa Leão XIII, inserido na 
Encíclica Divinum Illud Múnus, pro-
mulgada em 9 de maio de 1987.

Leão XIII, angustiado com o fato de 
os escritos da Igreja, nos séculos 
anteriores, fazerem pouco menção 
à pessoa do Espírito Santo, estan-
do, inclusive, quase que ausente na 
liturgia e nos devocionários católi-
cos, dedicou-se a escrever esse 
Documento Pontifício sobre a a pre-
sença e virtude admirável do Espíri-
to Santo. Pode-se, ainda, estando 
devidamente preparado, obter 
indulgências  conforme disposto ¹
no nº 16 da referida Encíclica.

1-  Manual de Indulgência, nº 34



Primeiro dia: 
Dom da Sabedoria 

Fruto: 
Amor



Em nome do Pai, e do Filho e do 

Espírito Santo. Amém.

Texto Bíblico: 1 Rs 3,4-15.

Para refletir: O rei Salomão ao inici-

ar o seu reinado, em Israel, pediu a 

Deus o Dom da Sabedoria para bem 

dirigir o povo, e Deus lhe concedeu 

este Dom.

Pelo dom da Sabedoria buscamos 

não a sabedoria do mundo, mas 

aquela Verdade que se identifica 

com o Sumo Bem e que nos torna feli-

zes, porque enche de alegria o nosso 

coração, como disse Jesus: “Quando 

vos entregarem, não fiqueis preocu-

pados em saber como ou o que have-

is de falar. Naquele momento vos 

será indicado o que deveis falar, por-

que não sereis vós que falareis, mas o 

Espírito de vosso Pai é que falarás em 

vós”².

2 - Mt 10,19-20



Oração ao Divino Espírito Santo: 

Ó Espírito Santo, amor do Pai e do 

Filho! Inspirai-me sempre aquilo que 

devo pensar, aquilo que devo dizer, 

como eu devo dizê-lo, aquilo que 

devo calar, aquilo que devo escrever, 

como eu devo agir, aquilo que devo 

fazer, para procurar a Vossa glória, o 

bem das almas e minha própria san-

tificação. Ó Jesus, toda a minha con-

fiança está em Vós. Ó Maria, Templo 

do Espírito Santo, ensinai-nos a ser-

mos fiéis Àquele que habita em 

nosso coração. Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.



Segundo dia: 
Dom do 

Entendimento 

Fruto: 
Alegria



Em nome do Pai, e do Filho e do 

Espírito Santo. Amém.

Texto Bíblico: Jo 14,24-26

Para refletir: Os discípulos têm difi-

culdade de entender até algumas coi-

sas que vivenciaram com Jesus; não 

entendem os anúncios da Paixão. A 

Ressurreição e a luz do Espírito é que 

mostrarão aos discípulos quem era 

mesmo esse Jesus com quem convi-

veram tão de perto. Jesus disse: 

“Estas coisas vos disse estando entre 

vós, mas o Paráclito, o Espírito Santo 

que o Pai enviará em meu nome, vos 

ensinará tudo e vos recordará tudo o 

que vos disse”.

Por este dom aceitamos as verdades 

reveladas por Deus; mesmo não com-

preendendo todo o mistério, enten-

demos que ali está a certeza de nossa 

salvação, porque a Verdade procede 

de Deus infalível. Disse Deus pelo Pro-

feta: “Dar-lhes-ei um coração para 

que me conheçam, que eu sou Iah-

weh. Eles serão meu povo e Eu serei o 



seu Deus, porque eles retornarão a 

mim de todo coração”³.

Súplica ao Espírito Santo: Vinde 

Espírito Santo, terno e consolador. 

Minha alma suspira por Vós, meu 

coração tem sede de Vós. Só Vós 

podeis saciar os meus anseios, só Vós 

podeis fazer-me feliz. Divino Esposo 

não rejeiteis a morada de meu pobre 

coração. Sim, meu coração é impuro, 

mas podeis purificá-lo. Meu coração 

é tenebroso, mas podeis iluminá-lo. 

Meu coração é mau, mas podeis 

saciá-lo de amor. Meu coração é tris-

te, mas podeis consolá-lo. Meu cora-

ção é fraco, mas podeis fortalecê-lo. 

Meu coração é frio, mas podeis abra-

sá-lo. Meu coração é terreno, mas 

podeis enchê-lo de desejos celestiais. 

Meu coração é pecador, mas podeis 

orná-lo de todas as virtudes. Meu 

coração é inconstante, mas podeis 

torná-lo perseverante. Vinde, pois, ó 

Espírito Santo, Pai dos pobres, vinde, 

inundai- me de Vosso amor! Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.

3 -  Jer 24,7



Terceiro dia: 
Dom da Ciência

Fruto: 
Temperança



Em nome do Pai, e do Filho e do 

Espírito Santo. Amém.

Texto Bíblico: 1 Cor 12,1-11

Para refletir: Esse dom não é a ciên-

cia do mundo, mas a ciência de 

Deus, a Verdade que é Vida. Por ele, 

o Espírito Santo nos indica o cami-

nho a seguir na realização de nossa 

vocação. O dom da Ciência torna 

possível discernir e julgar retamente 

sobre as coisas criadas, permitindo-

nos penetrar-lhes o sentido à luz de 

Deus. Assim as ciências não afastam 

as pessoas de Deus, mas ao contrá-

rio, elas lhes falam Dele. Aqui a ciên-

cia se coloca a serviço da fé. Com 

este dom, o Espírito nos abre para o 

novo mundo científico, que não 

abala nossa fé, mas a reforça.

Oração ao Espírito Santo: Vem, Espí-

rito Santo, e renova em mim a chama 

do Teu amor. Enche-me de fé, 



Senhor, e revela com a Tua luz todos 

os meus pecados e traumas.

Liberta-me, Espírito Santo, e faz de 

mim uma nova criatura. Santifica o 

meu espírito e alma, renovando tam-

bém todo o meu ser, emoções, men-

te, ouvidos, olhos, lábios e atos. Capa-

cita-me a viver a Palavra de Nosso 

Senhor Jesus Cristo em toda a sua 

profundidade. E agora, Santo Espíri-

to, dá-me os Teus dons para que eu 

possa melhor servir o reino de Deus, 

amando, indistintamente, todos os 

meus irmãos. Mas, acima de tudo, 

derrama o dom do louvor, para que, 

em tudo e por tudo, eu glorifique o 

Senhor Nosso Deus. Em nome de 

Jesus. Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.



Quarto dia: 
Dom do Conselho

Fruto: 
Paz



Em nome do Pai, e do Filho e do 

Espírito Santo. Amém.

Texto Bíblico: Ex 18,1-27

Para refletir: O dom do Conselho é 

a luz que o Espírito Santo nos dá para 

distinguirmos o certo do errado, o 

verdadeiro do falso, e assim, orien-

tarmos nossa vida e a de quem nos 

pede uma orientação. Como nos faz 

bem quando estamos num impasse 

e alguém, cheio do Espírito Santo, 

fala-nos aquilo que Deus quer que 

ouçamos. No texto que lemos vemos 

como Jetro orientou seu genro, Moi-

sés, na liderança do Povo de Deus.

Oração ao Espírito Santo: Ó Espírito 

Santo, dai-me um coração grande, 

aberto à Vossa silenciosa e forte pala-

vra inspiradora, fechado a todas as 

ambições mesquinhas, alheio a qual-

quer desprezível competição huma-

na, compenetrado do sentido da 



santa Igreja! Um coração grande, 

desejoso de tornar-se semelhante ao 

Coração do Senhor Jesus! Um cora-

ção grande e forte para amar todos, 

para servir a todos, para sofrer por 

todos! Um coração grande e forte 

para superar todas as provações, 

todo tédio, todo cansaço, toda desi-

lusão, toda ofensa! Um coração gran-

de e forte, constante até o sacrifício, 

quando for necessário! Um coração 

cuja felicidade é palpitar com o Cora-

ção de Cristo e cumprir humilde, fiel 

e virilmente a vontade do Pai. 

Amém⁴ .

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.

 4- Papa Paulo VI



Quinto dia: 
Dom da Fortaleza

Fruto: 
Paciência



Em nome do Pai, e do Filho e do 

Espírito Santo. Amém.

Texto Bíblico: Ef 6,10-20

Para refletir: O dom da Fortaleza 

que é dado ao fiel, para que não 

esmoreça nas tantas lutas da vida. 

Em nossa existência, quantos com-

bates devemos enfrentar! Mas, quan-

do a força de Deus está em nós, o ini-

migo é vencido, porque Deus com-

bate em nosso favor. Esse dom dá 

coragem para se viver a fé até diante 

do martírio. Viver bem o cotidiano e 

alcançar a meta final, apesar de todas 

as dificuldades e obstáculos que 

encontramos no caminho, eis o fruto 

principal deste dom.

Vem, Espírito Santo: Vem, Espírito 

Santo, e envia do alto do céu um raio 

da Tua luz. Vem, pai dos pobres, doa-

dor da divina graça, e luz dos cora-

ções. És consolo e defensor, amável 



hóspede dos corações, e alívio 

incomparável. És descanso no tra-

balho, brisa no calor ardente e con-

solo na aflição. Ó ditosa luz divina, 

ilumina plenamente o coração dos 

Teus fiéis. Sem Ti não pode haver 

em homem algum, jamais, inocên-

cia nem bondade. Vem livrar-nos do 

pecado, abrandar a nossa aridez e 

curar as nossas feridas. Concede-

nos que possamos superar a nossa 

obstinação, vencer a nossa apatia, e 

nos guardar no bom caminho. Aque-

les que creem em Ti e em Ti confi-

am, concede os Teus sete dons 

sagrados. Como prêmio da virtude, 

dá-lhes a felicidade e a alegria eter-

na. Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória ao 

Pai.



Sexto dia: 
Dom da Piedade

Fruto: 
Benignidade



Em nome do Pai, e do Filho e do 

Espírito Santo. Amém.

Texto Bíblico: Tb 4,1-23

Para refletir: Pelo Dom da Piedade 

o Espírito Santo nos dá o gosto de 

amar e servir a Deus com alegria. A 

Piedade é uma virtude muito nobre, 

que exprime serviço e respeito aos 

pais, aos parentes e irmãos. O dom 

da Piedade conduz-nos à experiên-

cia da filiação divina em Cristo 

Jesus. O homem piedoso tem rela-

ções de fraternidade com o mundo 

que o rodeia e o Espírito Santo lhes 

dá o gosto de amar e servir a Deus 

com alegria.

Vem, Espírito Santo, Inunda-nos: 

Espírito do Pai, vivifica-nos! Espírito 

do Filho, salva-nos! Amor eterno, 

abrasa-nos, com Teu fogo, inflama-

nos, com Tua luz, ilumina-nos. 

Fonte viva, dessedenta-nos, de nos-



sos pecados, purifica-nos. Por Tua 

unção, robustece-nos, com Teu con-

solo, recreia-nos, com Tua graça, 

guia-nos e protege-nos com Teus 

anjos. Não consintas jamais sepa-

rarmo-nos de Ti e ouve nossa ora-

ção, Deus Espírito Santo. Toca-nos 

com Teu dedo e infunde-nos a tor-

rente de virtudes. Fortalece-nos 

com Teus dons, deleita-nos com 

Teus frutos. Guarda-nos do inimigo 

mau, unge-nos para o combate der-

radeiro, ampara-nos na hora da mor-

te. Chama-nos, então, para junto de 

Ti, para louvar, toda a eternidade, o 

Pai, o Filho e a Ti, com todos os san-

tos, ó doce Consolador. Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória ao 

Pai.



Sétimo dia: 
Dom do Temor de 

Deus 

Fruto: 
Bondade



Em nome do Pai, e do Filho e do 

Espírito Santo. Amém.

Texto Bíblico: Sl 24

Para refletir: Temer a Deus não é 

ter medo Dele, mas sim amor reve-

rencial. Esse dom nos ajuda a ter-

mos para com Deus uma relação fili-

al, amorosa e respeitosa; uma confi-

ança reverencial, temor filial; impli-

ca docilidade ao Espírito que nos 

move a reverenciar Deus Pai e a Ele 

nos submetermos. O temor filial dá-

nos certeza da fidelidade de Deus, 

como o revelou no Antigo e no 

Novo Testamento.

Oração ao Divino espírito Santo:  

Ó Divino Amor, laço sagrado unido 

ao Pai e ao Filho, Espírito todo pode-

roso, fiel consolador dos aflitos, 

penetrai nos abismos do meu cora-

ção, e nele fazei brilhar a Vossa luz 

esplendorosa.



Nele espalhai o Vosso doce orvalho, 

para que cesse a sua grande aridez. 

Enviai os raios celestiais do Vosso 

amor até o mais profundo da minha 

alma, para que, penetrando nela, eli-

minem todas as minhas debilidades 

e negligências. Amém.⁵

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.

5-  Santo Agostinho



Oitavo dia: 
O Espírito Santo 

autor da Santidade 

Fruto: Mansidão



Em nome do Pai, e do Filho e do 

Espírito Santo. Amém.

Texto Bíblico: 1 Pd 1,13-24; Fl 2,14-

16

Meditação: No crescimento espiri-

tual é Cristo que cresce em nós. O 

Espírito se manifesta em nós levan-

do-nos a um compromisso de tudo 

o que é nobre, justo, verdadeiro e 

puro, instaurando o Reino de Deus 

entre os homens e sendo um fator 

de paz, perdão e esperança no mun-

do. Não existe outra receita para tor-

nar eficaz nossa vida apostólica a 

não ser a santidade e o testemunho.

Oração pelos Dons do Espírito San-

to: Espírito Santo, concedei-me o 

dom da sabedoria, a fim de que cada 

vez mais aprecie as coisas divinas e, 

abrasado pelo fogo do Vosso amor, 

prefira com alegria as coisas do céu a 

tudo o que é mundano e me una 



para sempre a Cristo, sofrendo neste 

mundo por Seu amor. Espírito Santo, 

concedei-me o dom do entendi-

mento, para que, iluminado pela luz 

celeste da Vossa graça, bem entenda 

as sublimes verdades da salvação e 

da doutrina da santa religião. Espírito 

Santo, concedei-me o dom do con-

selho, tão necessário nos melindro-

sos passos da vida, para que escolha 

sempre aquilo que mais Vos seja do 

agrado, siga em tudo Vossa divina 

graça e saiba socorrer meu próximo 

com bons conselhos. Espírito Santo, 

concedei-me o dom da fortaleza, 

para que despreze todo respeito 

humano, fuja do pecado, pratique a 

virtude com santo fervor e afronte 

com paciência, e mesmo com alegria 

do espírito, o desprezo, o prejuízo, as 

perseguições e a própria morte, 

antes de renegar por palavras e 

obras a Cristo. Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.



Nono dia: 
Maria, a mulher 
acolhedora do 
Espírito Santo 

Fruto: 
Humildade



Em nome do Pai, e do Filho e do 

Espírito Santo. Amém.

Texto Bíblico: Lc 1,26-37

Meditação: Onde está Maria está o 

Espírito Santo e onde está o Espírito 

Santo há novidade, de onde desa-

brocha a vida. É na presença de 

Maria, na vida quotidiana de Nazaré, 

que Jesus cresceu forte e cheio de 

sabedoria. A Mãe de Jesus ensina-

nos a reconhecer o tempo de Deus, o 

momento favorável em que Ele 

passa em nossa vida e pede uma res-

posta imediata e generosa. Maria, 

Mãe da Igreja, ajuda-nos a sermos 

fiéis à presença do Espírito Santo em 

nós.

Oração pelos dons do Espírito San-

to: Espírito Santo, concedei-me o 

dom da ciência, para que conheça 

cada vez mais minha própria miséria 

e fraqueza, a beleza da virtude e o 

valor inestimável da alma e para que 



sempre veja claramente as ciladas do 

demônio, da carne, do mundo, a fim 

de as evitar. Espírito Santo, concedei-

me o dom da piedade, que tornará 

delicioso o trato e colóquio convos-

co na oração e me fará amar a Deus 

com íntimo amor como a meu Pai, 

Maria Santíssima e a todos os 

homens como a meus irmãos em 

Jesus Cristo. Espírito Santo, conce-

dei-me o dom do temor de Deus, 

para que eu me lembre sempre, com 

suma reverência e profundo respei-

to, da Vossa divina presença, trema 

como os anjos diante da Vossa divina 

majestade e nada receie tanto como 

desagradar Vossos santos olhos! Vin-

de, Espírito Santo, ficai comigo e der-

ramai sobre mim Vossas divinas bên-

çãos. Em nome de Jesus. Amém.

Pai-nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.



TUDO POR JESUSNada sem Maria
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