ORAÇÕES AO ESPÍRITO SANTO
VINDE ESPÍRITO SANTO
1. Vinde Espírito Santo, iluminai, esclarecei, conscientizai, fazei-nos
penetrar no interior das coisas, por trás das aparências.
Sem vossa presença, tudo é sem sentido e a história sem rumo. Que,
em vossa luz, vejamos a luz.
2. Vinde Espírito Transformador, despertai, dinamizai, multiplicai as
energias escondidas do vosso povo.
Sem a vossa força, tudo está parado, estagnante, desintegrado.
Vinde, transformai a face da terra.
3. Vinde Espírito Criador, renovai, construí, reinventai o futuro pelo qual
somos responsáveis.
Sem a vossa coragem, somos velhos e incapazes de atos de ação
libertadora.
4. Vinde Espírito Unificador, arrancai-nos da nossa solidão, ensinai-nos
a partilhar, a dividir, a solidarizar, a não desistir.
Sem a vossa ajuda, somos egoístas e orgulhosos.
5. Vinde Espírito Consolador, sarai, consolai os corações aflitos, as
chagas escondidas.
Sem o vosso apoio, tudo é triste, sem vida. Na vossa presença,
júbilo sem fim.
6. Vinde Espírito Pacificador, uni os povos, as raças, as comunidades,
as famílias divididas. Dai-nos o vosso perdão.
Sem o vosso amor, somente há luta e briga.
7. Vinde, Espírito da Paz! Espírito prometido, Espírito dos profetas,
Espírito de Jesus, de Maria, da Igreja!
Revelai-vos a vosso povo reunido, a vossa igreja em oração.
Espírito misterioso, Espírito de Deus, Espírito Santo
derramai sobre nós o vosso amor. Amem. Aleluia.
SEQÜÊNCIA de Pentecostes - 1
— Espírito de Deus,/ enviai dos céus/ um raio de luz!
— Vinde, Pai dos pobres,/ dai aos corações/ vossos sete dons.
— Consolo que acalma,/ hóspede da alma,/ doce alívio, vinde!
— No labor descanso,/ na aflição remanso,/ no calor aragem.
— Enchei, luz bendita,/ chama que crepita,/ o íntimo de nós!
— Sem a luz que acode,/ nada o homem pode,/ nenhum bem há nele.
— Ao sujo lavai,/ ao seco regai,/ curai o doente.
— Dobrai o que é duro,/ guiai no escuro,/ o frio aquecei.
— Dai à vossa Igreja,/ que espera e deseja,/ vossos sete dons.
— Dai em prêmio ao forte/ uma santa morte,/ alegria eterna. Amém.

SEQÜÊNCIA de Pentecostes - 2
A nós descei, divina luz!
A nós descei, divina luz!
Em nossas almas acendei
O amor,o amor de Jesus! (bis)
1a. Vinde, Santo Espírito
e do céu mandai
luminoso raio. (bis)

2a. Ó luz venturosa,
divinais clarões
encham os corações! (bis)

b. Vinde Pai dos pobres,
doador dos dons,
luz dos corações! (bis)

b. Sem um tal poder,
em qualquer vivente,
nada há de inocente! (bis)

c. Grande defensor,
em nós habitai
e nos confortai! (bis)

c. Lavai o impuro
e regai o seco,
sarai o enfermo! (bis)

d. Na fadiga pouso,
no ardor brandura
e na dor ternura! (bis)

d. Dobrai a dureza,
aquecei o frio,
livrai do desvio! (bis)

3a. Aos fiéis, que oram
com vibrantes sons,
dai os sete dons! (bis)
b. Dai virtude e prêmio
e no fim dos dias
eterna alegria! (bis)
c. Aleluia! aleluia!
aleluia! (bis)
d. Aleluia! aleluia!
aleluia! (bis)

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO
DO OFÍCIO DE DOMINGO DE PENTECOSTES
I Vésperas
HINO
Oh vinde, Espírito Criador,
As nossas almas visitai
E enchei os nossos corações
Com vossos dons celestiais.
Vós sois chamado o intercessor,
Do Deus excelso o dom sem par,
A fonte viva, o fogo,
O amor, a unção divina e salutar.
Sois doador dos sete dons,
E sois poder na mão do pai,
Por ele prometido a nós,
Por nós seus feitos proclamais.
A nossa mente iluminai,
Os corações enchei de amor,
Nossa fraqueza encorajai,
Qual força eterna e protetor.
Nosso inimigo repeli,
E concedei-nos vossa paz;
Se pela graça nos guiais,
O mal deixamos para trás.
Ao Pai e ao Filho salvador
Por vós possamos conhecer.
Que procedies do seu amor,
Fazei-nos sempre firmes crer.

Hino
Suave luz, luz esplêndida,
fogo do trono enviado
sobre os discípulos de Cristo
como seu dom mais sagrado,
Os corações torna plenos,
a nossa voz enriquece.
Os corações e as línguas
concordes vibrem, em prece.
Consolador Santo, vinde,
os corações abrandai,
regei as línguas fiéis,
fel e veneno queimai.
Com mente pura cantamos,
criação nova tornados.
Nascidos filhos da ira,
da graça agora gerados.
Sois doador e sois dom,
dos corações todo o bem.
A nossa mente inclinai
para o louvor que convém.
Vós os lavais do pecado,
autor de toda a piedade,
gozem os novos em Cristo
desta total novidade.
Laudes

Hino
Na órbita do ano,
de fogo a flor viceja,
o Espírito Paráclito
descendo sobre a Igreja.
Da língua a forma assumem
as chamas eloqüentes:
Na fala sejam prontos,
na caridade, ardentes.

Já todos falam línguas
de todas as nações,
que embriaguez presumem
as santas efusões.
Tais coisas sucederam
após a Páscoa santa:
Não mais a do temor,
a lei do amor se implanta.
E agora, Deus piedoso,
vos pedimos inclinados,
os dons do vosso Espírito
na terra derramados.
Enchei os corações
da graça que redime.
Senhor, dai-nos a paz,
perdoai o nosso crime.
Louvor ao Pai e ao Filho,
e ao Espírito também:
Que o Filho envie o dom
do Espírito Santo. Amém.
Hora Média

Hino
Cristo aos astros já subira,
regressando ao seu lugar,
e o Espírito do Pai
prometera nos mandar.
Na feliz terceira hora,
vibra o mundo de repente,
revelando aos Apóstolos
que Deus vem, no fogo ardente.
Do clarão da luz do Pai
é o santo resplendor,

que enche as almas dos fiéis
com o Verbo do Senhor.
Vinde a nós, ó Santo Espírito,
nossas almas adornai
para vós e, como altares,
como templos, consagrai.
O Pai santo e o seu Filho
concedei-nos conhecer.
E que deles procedeis
para sempre dai-nos crer.

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO
DO PAPA PAULO VI
Ó Espírito Santo, dai-me
 Um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora,
fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível
competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja!
 Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do
Senhor Jesus!
 Um coração 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 desilusão, toda ofensa!
 Um coração grande e forte, constante até o sacrifício, quando for
necessário!
 Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir
humilde, fiel e virilmente, a vontade do Pai. Amém.

LADAINHA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Senhor, tende compaixão de nós.
Jesus Cristo, tende compaixão de nós.
Senhor, tende compaixão de nós.
Pai onipotente e eterno, tende compaixão de nós.
Jesus, Filho eterno do Pai e redentor do mundo, salvai-nos.
Espírito do Pai e do Filho, amor eterno de um e de outro, santificai-nos.
Trindade santa, que procedeis do Pai e do Filho, vinde a nós.
Divino Espírito, igual ao Pai e ao Filho, vinde a nós.
A mais terna e generosa promessa do Pai, vinde a nós.

Dom de Deus altíssimo, vinde a nós.
Raio de luz celeste , vinde a nós.
Autor de todo bem, vinde a nós.
Fonte de água viva, vinde a nós.
Fogo consumidor, vinde a nós.
Unção espiritual, vinde a nós.
Espírito de amor e verdade, vinde a nós.
Espírito de sabedoria e inteligência, vinde a nós.
Espírito de conselho e fortaleza, vinde a nós.
Espírito de ciência e piedade, vinde a nós.
Espírito de temor ao Senhor, vinde a nós.
Espírito de graça e oração, vinde a nós.
Espírito de paz e doçura, vinde a nós.
Espírito de modéstia e pureza, vinde a nós.
Espírito consolador, vinde a nós.
Espírito santificador, vinde a nós.
Espírito que governais a Igreja, vinde a nós.
Espírito Santo, atendeis-nos Vinde renovar a face da terra.
Derramai a Vossa luz no nosso espírito.
Gravai a Vossa lei no nosso coração.
Abrasai o nosso coração no fogo do Vosso amor.
Abri-nos tesouro das Vossas graças.
Ensinai-nos como quereis que a peçamos.
Iluminai-nos pelas Vossas celestes inspirações.
Concedei-nos a ciência que é a única necessária.
Formai-nos na prática do bem.
Dai-nos os merecimentos das Vossas virtudes.
Fazei-nos perseverar na justiça.
Sede Vós a recompensa eterna.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
enviai-nos o divino Consolador.

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
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 da Sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso.
Amém.

ORAÇÕES AO ESPÍRITO SANTO
I
ANIMADOS PELO ESPÍRITO
Seguir a Jesus
é viver animados pelo seu Espírito.
Ser cristão é atualizar o caminho de Jesus
(nos primeiros tempos
o cristianismo era chamado de “caminho”).
Re-viver o processo de Jesus,
manter vivas suas opções,
semear com Ele as sementes de seu Reino,
construir comunidades ativas e orantes,
dar testemunho fiel de sua Palavra,
viver a proposta das Bem-aventuranças.
Viver como cristão é possível
se o Espírito de Jesus nos animar.
Espírito de Deus,
sempre presente na vida do Filho.
Espírito de Deus,
presente na concepção de Jesus
no seio de Maria,
a virgem mãe cheia de Deus.
Espírito Santo,
enche os nossos corações de tua presença
para podermos com Maria dizer sim
ao que nos pedir o bom Pai.
Dá-nos forças
para responder com alegria
aos projetos de Deus em nossas vidas.
Ensina-nos a confiança da Mãe
para entregar o melhor de nós
a serviço dos demais.
Espírito de Deus,
presente no crescimento
em estatura, em sabedoria, em graça de Deus,
nos anos anônimos
de Jesus-menino em Nazaré.
Espírito Santo,
acompanha nosso crescimento interior.
Ensina-nos a rezar mais e melhor,
abre nosso coração ao sofrimento dos demais,

faze-nos crescer nos valores do Reino
e em atitudes evangélicas.
Ajuda-nos a amadurecer na fé,
a sustentar a esperança,
a agir com amor.
Espírito de Deus,
presente junto a Jesus no deserto,
guiando seus passos para o projeto do Padre,
animando-o para não cair na tentação,
fortalecendo-o na opção por um Reino
construído a partir da entrega, da compaixão e do serviço
que liberta da opressão e do pecado.
Espírito Santo,
permanece ao nosso lado
para que não vacilemos na tarefa diária
do seguimento de Jesus.
Ajuda-nos a discernir
nos momentos de deserto, de crise.
Que não caiamos na tentação
do poder, do dinheiro, da ambição.
Reafirma nossa opção por Jesus e por sua causa.
Espírito de Deus,
presente na sinagoga de Nazaré
no dia que Jesus anuncia sua missão libertadora.
Cheio do Espírito ele proclama
que o tempo se cumpriu,
que a Boa Notícia chegou,
que o Reino de Deus se faz presente
na história dos homens,
que a vida surge para todos
e a esperança é realidade que se manifesta
nos cegos que vêem,
nos surdos que ouvem,
nos paralíticos que andam,
nos pobres e excluídos que Jesus revela
como os preferidos de Deus.
Espírito Santo,
ensina-nos a ser fiéis ao anúncio de Jesus.
Que nossa experiência de fé
brote do encontro com Deus
no serviço aos demais.
Orienta nossas forças,
nossas aptidões, nossos dons
para a construção de uma vida mais digna
para os que menos têm.

Dá-nos fome e sede de justiça
e mostra-nos o caminho para realizá-la.
Espírito de Deus,
presente ao longo da pregação de Jesus
dando-lhe a força necessária
para curar, sanar, perdoar e dar vida,
enchendo-o de alegria
para dar graças ao Pai
pelos pequenos, pelos mais pobres,
porque são os mais abertos aos projetos de Deus.
Espírito Santo,
da-nos a perseverança e o valor
que precisamos para seguir a Jesus.
Ajuda-nos a encontrar as melhores maneiras
de tornar realidade sua mensagem em nossos dias.
Surpreende-nos com novos caminhos e desafios,
derruba nossas falsas seguranças
que muitas vezes diluem
as exigências da fé.
Ensina-nos a aprender dos mais pobres
como viver o Evangelho.
Espírito de Deus,
presente nos últimos momentos
da vida de Jesus
e em sua morte injusta,
animando sua vontade de seguir adiante
até as últimas consequências
para manter a fidelidade ao Pai.
Espírito Santo,
fortalece nosso caminho na hora do sofrimento,
da perseguição, da incompreensão e do martírio.
Alenta-nos em todo tempo e lugar,
sustenta nossa vontade de seguir a Jesus
aceitando os conflitos, desafios
e consequências de seu caminho e sua cruz.
Espírito de Deus,
presente no Pentecostes,
na Igreja que nasce do encontro
do povo pobre e peregrino
com a força que vem do Alto.
Espírito Santo,
anima as nossas comunidades na caminhada,
fortalece suas relações humanas,

aumenta seus desejos de optar por Jesus.
Suscita a criação de comunidades novas,
promove a vocação e formação
de animadores de comunidade.
Converte nossos corações
ao afã missionário dos primeiros cristãos.
Ajuda-nos a discernir
e a escutar a voz do Pai e suas propostas.
Ensina-nos a partilhar a fé,
a caminhar na esperança,
a viver o amor
com gestos e obras concretas
que antecipem a Justiça e a Alegria do Reino.
Caminha conosco,
aproxima-nos de Jesus.
Marcelo A. Murúa
--------------------------------------------------------------------------------

II
O FRUTO DO ESPÍRITO É A CARIDADE

Jesus, bom mestre,
queremos seguir teus passos,
DÁ-NOS TEU ESPÍRITO
para caminharmos junto a ti
para o Reino do Pai,
para anunciarmos com a vida
a Boa Nova do Evangelho,
para construirmos com nossa entrega
um mundo novo,
mais irmão,
mais solidário,
na paz.
Queremos viver no amor
como nos ensinaste,
dando a vida
por todos,
entregando teu tempo,
teus esforços, teus sonhos
para transmitir a mensagem de Deus:
a possibilidade de uma vida diferente,
de um mundo distinto,
de uma humanidade nova.

Mostraste-nos com teu exemplo
o que é viver animado
pelo Espírito,
dando frutos de boas obras,
com o coração aberto a todos,
ensinando a amar,
a viver na caridade.
Jesus, bom mestre,
DÁ-NOS TEU ESPÍRITO
para que nos ensine a viver na caridade.
Dá-nos um coração compassivo,
que aprenda a sofrer com os demais,
que aprenda a acompanhar a todos,
que descubra as necessidades dos outros,
um coração rico em misericórdia,
à semelhança do Pai,
capaz de sentir como próprias
a dor e as penúrias
dos que nos rodeiam.
Jesus, bom mestre,
DÁ-NOS TEU ESPÍRITO
para que nos ensine a viver na caridade.
Dá-nos um coração generoso,
capaz de pôr-se a serviço
de todo aquele que necessita,
capaz de mobilizar-se para ir ao encontro
de todo o que está só ou abandonado,
excluído e relegado
em nossos dias.
Jesus, bom mestre,
DÁ-NOS TEU ESPÍRITO
para que nos ensine a viver na caridade.
Dá-nos um coração aberto,
que saiba perdoar
e aceitar o perdão dos outros.
Que superemos rancores,
divisões, desencontros,
para construir a harmonia
da fraternidade partilhada,
o sonho pelo qual
tantos deram a vida,
um mundo de irmãos, em paz.
Jesus, bom mestre,
DÁ-NOS TEU ESPÍRITO
para que nos ensine a viver na caridade.

Prepara nossas vozes
para clamar pelo que sofre.
Dá-nos palavras corajosas
para denunciar tudo aquilo que se opõe
ao teu plano de vida para todos.
Ajuda-nos a amplificar
o grito dos desempregados,
dos sem-terra,
dos sem teto, sem educação,
ou saúde digna.
Prepara nossas vozes
para ser eco de tuas palavras,
chamando à conversão,
anunciando a verdade,
convidando ao encontro,
à mudança, à justiça.
Jesus, bom mestre,
DÁ-NOS TEU ESPÍRITO
para que nos ensine a viver na caridade.
Dá-nos um coração compreensivo.
Assim como tu nos esperas e dás tempo,
que sejamos pacientes
com os que nos rodeiam.
Que aprendamos a sabedoria
de teus tempos.
Ajuda-nos a utilizar com os outros
a mesma vara, generosa,
que tu empregas conosco.
Jesus, bom mestre,
DÁ-NOS TEU ESPÍRITO
para que nos ensine a viver na caridade.
Dá-nos um coração forte,
para seguir teus caminhos.
Que não baixemos os braços,
nem as quedas nos desanimem.
Que aprendamos com os erros
e descubramos
que depois de toda noite,
a luz surge ao amanhecer de cada dia.
Jesus, bom mestre,
ensina-nos a viver na caridade.
DÁ-NOS TEU ESPÍRITO,
envia teu alento de vida.
Renova nossas vidas
a partir do interior,
convertendo-nos em homens novos,

seguindo tuas pegadas,
guiados por Aquele
que nos anima, nos acompanha
e nos ensina
a viver na caridade
que é o amor
transmitido por tua vida.
Espírito de Jesus,
escuta nossa oração,
ensina-nos a viver na caridade.
Marcelo A. Murúa
-------------------------------------------------------------------------------III
VIVER NA ALEGRIA
Jesus, bom mestre,
queremos seguir teus passos
Dá-nos teu Espírito,
para aprender a viver
na alegria.
Queremos despertar
cada manhã
para louvar o Pai
e cantar-lhe ação de graças
pelas coisas lindas que fez.
Pela irmã criação,
a irmã natureza,
pelo imenso espaço
e todas as estrelas,
pelo sol que nos aquece
e nos abriga, e nos dá a luz
que nos recorda teu sorriso.
Pelas plantas que enchem de verde
os nossos sentidos,
pelos animais,
pelo canto dos pássaros.
Nós te damos graças, Pai,
com alegria
e vontade de viver.
Dá-nos teu Espírito, Jesus,
para descobrir a presença
de Deus em cada instante
e viver na alegria do encontro

e do louvor.
Ensina-nos a viver com alegria
os fatos cotidianos de nossa vida:
a rotina do trabalho,
o passar dos dias.
Que não nos invada
o desalento destes tempos.
Que não percamos a esperança,
a surpresa,
a capacidade de assombro,
a gratidão de te encontrar,
caminhando ao nosso lado,
enquanti vivemos,
crescemos e construímos
nosso projeto de vida.
Dá-nos teu Espírito, Jesus,
para aprender a encontrar
na vida de todos os dias
os rastros visíveis
de teu caminhar entre nós.
Ajuda-nos a levar
a todo o mundo
a alegria que nasce do Evangelho:
o sentido profundo de vivir,
o gozo de saber que há um caminho,
que há Alguém nos esperando,
nos acompanhando e nos ajudando.
Que sejamos transparentes
para poder anunciar com toda a nossa vida,
a novidade de Jesus e de seu Reino.
Que nosso anúncio
e nosso testemunho
consigam transmitir os valores
pelos quais Jesus viveu, morreu e ressuscitou.
Que nos animemos
a dar a vida pelos outros.
Que nos atrevamos a mudar
a lógica do ter e do consumo,
pela alegria do dar e da entrega.
Dá-nos teu Espírito, Jesus,
para contagiar o mundo:
a alegria de caminhar para o Reino,
a boa notícia do Evangelho,
a possibilidade de fazer nascer um mundo novo.
Pai,
ensina-nos a viver uma fé adulta e comprometida.
Que não escape perante os conflitos
e as provações.

Que descubra nas tensões
de ser fiel à tua Palavra
uma alegria serena, profunda,
que preencha a vida
e a faça forte perante as adversidades.
Caminhar em tua presença,
seguir os passos de teu Filho,
caminhar no Espírito
não são tarefas simples,
se alguém o quiser fazer com fidelidade histórica
respondendo aos desafíos
e injustiças destes tempos.
Anunciar e viver
os valores do Reino,
trazem conflito interior,
processos de discernimento,
muitas vezes, incompreensão
e abandono.
Também dor
e até perseguição e martírio.
Faze, Senhor, que descubramos
a alegria daqueles que deram a vida pelo Evangelho,
testemunhas de hoje, de ontem e de sempre,
capazes de entender
que "se o grão de trigo
não morre, não é capaz de dar frutos..."
Faze, Senhor, que descubramos
a alegria da entrega generosa,
a alegria da fidelidade no caminho,
a alegria serena da intempérie
pelo Reino.
Dá-nos teu Espírito, Jesus,
para aprender a viver
com alegria e
transmitindo alegria,
nosso diário testemunho de discípulos,
seguidores daquele,
que cheio do Espírito,
caminhou fazendo o bem,
dando a vida.
Espírito de Jesus,
Escuta a nossa oração.
Vem logo ao nosso encontro,
muda já os nossos corações
e encha-os da alegria do Evangelho.
---------------Veja outras reflexões sobre Pentecostes e o Espírito Santo: http://xacute1.com/?p=5046

