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Amados irmãos (ãs), vamos nos unir e também a todos os irmãos (ãs) da América Latina que possamos 

alcançar, em nome de Jesus Nosso Senhor, para fazer esta Novena Latino-americana ao Espírito Santo, em 

especial pelas importantes atividades que nos esperam no Equador. Que todos sejamos testemunhas do poder da 

oração e com todo o coração, esperamos um NOVO PENTECOSTES! 

 

Apegando-se a promessa de Jesus nosso Senhor, “Digo-vos ainda isto: se dois de vós se unirem sobre a terra 

para pedir, seja o que for; consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus.” Mt 18, 19.  

 

Iniciemos todos juntos no dia 24 de Setembro, dia de Nossa Senhora da Piedade, para concluí-la no dia 2 de 

Outubro. Vamos incentivar para que, com coração e muita criatividade, se faça este novenário. Madre Teresa 

dizia: “Vamos bombardear o céu com as nossas orações.” 

 

Vocês imaginam os frutos que virão, em nome de Jesus? 

 

                             

“Oh, se de todos os lugares da cristandade, se pudesse elevar ao Céu uma oração tão unânime 
e fervorosa como a do Cenáculo de Jerusalém, para reacender o fogo do Espírito Divino!” 

Beata Elena Guerra. 
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Novena de Pentecostes 

CONCCLAT 

 

 Unidos em adoração e intercessão durante nove dias 

  De 24 de Setembro a 2 de Outubro de 2014 

 

Orações para todos os dias:  

Iniciar 

Vinde, Espírito Criador, 
Visitai as almas dos Vossos fiéis; 
E enchei da graça divina 
Os corações que criastes! 
 
Vós sois o nosso Consolador, 
Dom do Deus Altíssimo, 
Fonte viva, fogo, caridade, 
E unção espiritual. 
 
Vós derramais sobre nós os sete dons; 
Vós o dedo da mão de Deus; 
Vós o prometido do Pai; 
Vós que pondes nos nossos lábios o tesouro da vossa palavra. 
 
Acendei com a vossa luz a nossa inteligência; 
Infundi o vosso amor nos nossos corações, 
E com o vosso perpétuo auxílio 
Fortalecei a nossa débil carne. 
 
Afastai de nós o inimigo; 
Dai-nos prontamente a paz, 
Sede vós próprio o guia. 
Evitaremos todo o mal. 
 
Por Vós conheçamos o Pai, 
E também o Filho; 
Dai-nos crer sempre em Vós, 
Espírito do Pai e do Filho.  
 
Glória ao Pai, Senhor, 
E ao Filho que ressuscitou, 
E ao Espírito Consolador. 
Por todos os séculos. 
Amém 
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Invocação do Espírito Santo de São João XXIII 

“Renova as Tuas maravilhas no nosso tempo, como num novo Pentecostes. Concede à Tua Igreja que, unida 

num só espírito e perseverante em oração com Maria, a Mãe de Jesus, e seguindo a condução de Pedro, 

possa apressar o reino do nosso Divino Salvador, reino de verdade e de justiça, reino de amor e de paz. 

Amém.”. 

  

Finalizar: 

Vem, espírito divino, 
manda tua luz lá do céu. 
Pai amoroso do pobre; 

dom esplêndido em teus dons; 
luz que penetras as almas;  
fonte da maior consolação. 

 
Vem, doce hóspede da alma, 
Descanso de nosso esforço, 
Trégua no duro trabalho, 
Brisa nas horas de fogo, 

Gozo que enxuga as lágrimas 
E reconforta na dor. 

 
Entra até o fundo da alma, 
Divina luz; enriquece-nos. 

Olha para o vazio do homem 
Se tu lhe faltas lá dentro; 
Olha o poder do pecado 

Quando não envias teu sopro. 
 

Rega a terra na seca, 
Cura o coração enfermo, 

Lava as manchas, 
Infunde calor de vida no gelo, 

Doma o espírito indômito, 
Guia quem perde o caminho. 

 
Distribui teus sete dons 

conforme a fé de teus servidores. 
Por tua bondade e tua graça 

Recompensa quem se esforça; 
Salva quem busca salvar-se; 

Dá-nos teu gozo eterno. 
 

Amém.  
 

Pai Nosso     -       Ave Maria      -      Glória 
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1º dia  -  Intercessão pela Renovação da Igreja de Jesus Cristo  

Vem, Espírito Santo, reaviva Teu fogo e renova Tua Igreja  

Para que a Igreja seja inundada novamente pela Cultura de Pentecostes e assim se renove. 

Como no documento de Aparecida: A Igreja deve cumprir sua missão seguindo os passos de 

Jesus e adotando suas atitudes.  E adotando suas atitudes.  E, sendo o Senhor, se fez servo e 

obediente até a morte de cruz… (Fl 2,8)    

Nos unimos a São João Paulo II, em seu desejo de que a Espiritualidade de Pentecostes, se 

estenda na Igreja como um impulso renovado de oração, santidade, comunhão e 
proclamação. (João Paulo II, Vigília Solene de Pentecostes de 2004) 

Por Sua Santidade, o Papa Francisco, para que o Santo Espírito lhe continue preenchendo, 

fortalecendo e animando no governo da Santa Igreja, para que o siga animando para que 

todos vivamos a experiência do Batismo do Espírito Santo. 

 

2º  dia - Intercessão pela Igreja perseguida  

Para que o Santo Espírito, fortaleça aos irmãos que neste momento estão sofrendo 

perseguição por causa da Fé e que nesta atitude estão nos dando testemunho de fé e 

perseverança, mesmo em meio dos duros acontecimentos que eles estão tendo que enfrentar. 

Seu sangue, como dizia Tertuliano, é semente de novos cristãos.  

Por nossos irmãos da Venezuela e Cuba, para que sejam fortalecidos com a força do Alto e 

que  Jesus Cristo nosso Senhor, escute suas orações. 

“Por que quem quiser salvar sua vida, a perderá; mas quem perder sua vida por mim e pelo 

evangelho a salvará.” Mc 8, 35. 

Vem, Espírito Santo, que tua vitória seja proclamada e tua glória revelada sobre a face da 
terra.  1Cor 1,18 

 

3º dia – Intercessão pelas Famílias para que saibam dar testemunho do Batismo do Espírito 

Santo 

Para que o Santo Espírito conduza todos os padres sinodais e participantes em geral no 

próximo Sínodo: “Os desafios pastorais da família no contexto da nova Evangelização”. 

Que todas as famílias do mundo se abram a ação do Espírito de Jesus, graças ao anúncio e 

testemunho das famílias da RCC, como discípulas e Missionárias do Batismo do Espírito 
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Santo. Que cada família seja realmente uma Igreja Doméstica, um cenáculo de oração, de 

onde se experimente o dom mais importante: O Amor; prova clara da presença do Santo 

Espírito.  Na cotidianidade, cada um de seus membros se doe como Jesus à sua Igreja, com 

amor e por amor.  

 

4º dia - Intercessão pela unidade e dirigência na RCC  

“Pai, que sejam um para que o mundo creia” Jo 17, 21.   

Para que o Espírito Santo, nos ajude a caminhar unidos, que saibamos atrair com um 

testemunho, simples e confiável, os outros, como nas primeiras comunidades. “Cada vez mais 

aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor” Atos 5, 14 

Com amor saibamos superar os conflitos, e reine a paz e reconciliação entre nós e nossas 

famílias.  “Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.” 

Jo 13, 35.  

Saibamos avançar como servos cumprindo com a exortação de São Paulo “Ajudai-vos uns 

aos outros a carregar os vossos fardos, e deste modo cumprireis a lei de Cristo.” Gl 6, 2. 

  

5º dia – Intercessão pelo CONCCLAT  

Invoquemos o Espírito Santo, para que guie e ilumine a todo o Conselho, com seus 

maravilhosos dons. Que se manifeste o amor como o vínculo da perfeição, em suas relações 

fraternas. Col, 3, 14. E que unidos saibam escutar o que Ele lhes disser na próxima sessão 

plenária e assim tomar todas as decisões em total sintonia com a vontade de nosso Senhor 

Jesus Cristo.  

Por todos os irmãos que viajarão ao Equador, de diversos pontos, para que nosso Senhor os 

guarde e proteja de todo mal. E eles possam retornar para suas casas sem nenhuma 

complicação e repletos do Espírito Santo.  

Para que o novo Pentecostes que se viverá no Equador, alcance a todos os irmãos do 

Continente e do mundo inteiro.  

 “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco.” 

Jo 14, 16. 

“Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas …” Atos 2, 

4. 
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6º dia -  Intercessão pela Secretaria Juvenil do CONCCLAT e a Conferência Latino-

americana de Jovens 

Para que a Secretaria com a força do Espírito Santo, seja capaz de alcançar os jovens de 

nossas terras. Que eles saibam ser Discípulos-Missionários de Jesus Cristo Nosso Senhor, e 

assim expandam a Cultura de Pentecostes entre todos os jovens, em especial os que não 

conhecem a Deus e vivem uma vida sem sentido. Que saibam fazer “LIO”, como o Santo 

Papa Francisco lhes tem demandado. Que recordem: “que sua vocação consiste em ser 

amigos de Cristo, seus discípulos, sentinelas da manhã, como costumava dizer São João 

Paulo II. 

Pela Conferência, por todos os que participarão de uma ou de outra maneira, e para que 

todos os jovens vivam um novo Pentecostes, mesmo aqueles que por algum motivo não 

puderam vir ao Equador. Atos 2,39. 

  

7º  dia -  Intercessão pelo ECCLANI  

Por nossas crianças que estão sendo escandalizadas e machucadas pela cultura de morte, 

para que com a força do Santo Espírito saibamos protegê-los, guiá-las, sobretudo amá-las 

como Jesus as ama. Clamemos pelas milhares de crianças que são abortadas, dia após dia, 

para que este grave assassinato termine e para que Jesus Cristo, que veio dar vida, nos 

perdoe quando não temos defendido a vida.  

Por todos os servos e crianças que participarão no ECCLANI, para que o Santo Espírito, os 

inunde, sane, e guie. Que esta seja uma experiência que marque suas vidas, e no futuro, 

sejam os líderes para a RCC, e eles sigam implantando a Cultura de Pentecostes. 

 

8º dia -  Intercessão pelo ECCLA   

 Para que a América Latina reunida em um só coração, em oração com Maria, Mãe de Jesus 

e nossa Mãe, receba uma nova força do Alto, um NOVO PENTECOSTES. E que em todas 

nossas terras sejamos Discípulos-Missionários do Batismo do Espírito Santo. Por todos os 

que participarão como delegados, pregadores e em especial pela equipe de serviço do 

Equador, e sua coordenação, que imitando Jesus Cristo estão: “tomando uma toalha, cingiu-

se com ela e se pôs a lavar os pés dos discípulos…” Jo 13, 4-5.  

Mesmo pelos irmãos que por diversos motivos não participarão, para que a Graça de nosso 

Senhor, que será derramada, os alcance em cada um de seus lugares, e Rios de Água Viva 

corram por todos nossos países renovando-nos. 
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Que embora pareça impossível aos olhos do mundo, este encontro sirva para mostrar que 

outro mundo é possível, onde impera a lei do Amor, já que provenientes de tantas culturas e 

realidades diferentes, se celebrará o encontro fraterno, em uma grande família movida pelo 

Espírito de Jesus. 

 Em meio de tanta violência, sofrimento e divisões, façamos sempre brilhar a luz de Cristo”.  

 

 

9º dia - Pela RCC na América Latina, que caminha em direção ao Jubileu de Ouro para viver 

um novo Pentecostes 

Pelo povo que luta no Continente Americano, por cada um dos membros que participam no 

GO, dos adultos, jovens e crianças, unidos com Maria Santíssima, vivamos um novo 

Pentecostes. 

“Ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o cumprimento da 

promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca … mas vós sereis batizados no 
Espírito Santo.” (Atos 1, 4) 

Para um grande impulso Missionário. Não podemos deixar de aproveitar esta hora de graça. 

Necessitamos de um novo PENTECOSTES! Necessitamos sair ao encontro das pessoas, das 

famílias, das comunidades e dos povos para comunicar e compartilhar o dom do encontro com 

Cristo, que preenche nossas vidas de “sentido”, de verdade e amor, de alegria e esperança!  

Ap. 548. 

 

 

GLÓRIA A JESUS NOSSO REI, PELOS SÉCULOS DOS SÉCULOS, 

AMÉM! 

 


