
  



NOVENA DE PENTECOSTES 

No fim do século XIX, a Beata Elena Guerra, fundadora das Irmãs 

Oblatas do Espírito Santo, em Lucca, Itália, pediu insistentemente ao Papa 

Leão XIII para reconduzir a Igreja ao Cenáculo. De 1895 a 1903, a Irmã 

Elena, movida pelo Espírito Santo, escreveu doze cartas confidenciais ao 

Papa pedindo-lhe uma renovação da pregação sobre o Espírito Santo. Nos 

seus diferentes escritos ao Sumo Pontífice, ela exortava-o a convidar os 

fiéis a redescobrir o que é uma vida vivida sob a ação do Espírito Santo. Na 

sua oração, ela pedia uma renovação da Igreja, a unidade dos cristãos, uma 

renovação da sociedade e por isso mesmo “uma renovação da face da 

terra”. 

No seu coração, havia a ideia de um Pentecostes permanente; dizia 

ela: “O Pentecostes não terminou; de fato é sempre Pentecostes em todos 

os tempos e em todos os lugares, porque o Espírito Santo deseja 

ardentemente dar-se a todos os homens e, aqueles que o desejam, podem 

recebê-lo sempre; portanto não temos nada a invejar aos Apóstolos e aos 

primeiros cristãos; nós só temos que nos dispor como eles, a recebê-lo bem 

e Ele virá a nós como veio a eles”. 

 Para pedir esta renovação, a Irmã Elena teve também a ideia de 

um movimento mundial de oração segundo o modelo do Cenáculo de 

Jerusalém, onde Jesus celebrou a última Ceia. Exatamente onde no dia de 

Pentecostes, Jesus cumpriu a sua promessa de enviar o Espírito Santo, 

enquanto cento e vinte pessoas, entre as quais os Apóstolos e Maria, Mãe 

de Jesus, estavam reunidos em oração incessante. A Irmã Elena declarava: 

“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!” 

Incitado pela Irmã Elena, Leão XIII publicou vários documentos 

importantes sobre o Espírito Santo. Primeiro, em 1895, escreveu uma Carta 

Apostólica, Provida Matris Caritate, a qual terminava pedindo aos fiéis para 

rezarem uma novena solene (9 dias de oração) ao Espírito Santo, entre as 

Festas da Ascensão e do Pentecostes, suplicando a unidade dos cristãos. 

Houve um segundo documento em 1897, uma Encíclica sobre o Espírito 

Santo, Divinum Illud Munus, que terminava também convidando os fiéis a 

lembrarem-se da novena solene que tinha sido pedida em 1895. Declarava 

que a novena não era para ser limitada a um único ano, mas que devia ser 

uma novena perpétua, celebrada cada ano entre as Festas da Ascensão e 

do Pentecostes e sempre com a mesma intenção: a unidade dos cristãos.  

 



ROSÁRIO DO ESPÍRITO SANTO  
(Beata Elena Guerra)  

 
Em cada mistério: Pede-se um Dom do Espírito (contas grandes que 
correspondem ao Pai-Nosso do rosário mariano. Os pedidos se encontram 
abaixo). 

• Repete-se 7 vezes:  
– Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo! 
(Contas pequenas que correspondem as Ave-Marias). 

• Conclui-se com:  
Ó Maria, que por obra do Espírito Santo, concebestes o Salvador, roga por 
nós! 

 
INÍCIO 

V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 
R. Socorrei-me sem demora. 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. 
Amém. 
 

1. Vem, ó Espírito de Sabedoria, desapega-nos das coisas da terra 
e infunde em nós o amor e o gosto pelas coisas do céu.  
– Pai Santo... (7X)       – Ó Maria... 

2. Vem, ó Espírito de Inteligência, ilumina a nossa mente com a luz 
da Tua Eterna verdade e a enriquece de santos pensamentos.  
– Pai Santo... (7X)       – Ó Maria... 

3. Vem, ó Espírito de Conselho, faz-nos dóceis às tuas inspirações 
e guia-nos na via da salvação.  
– Pai Santo... (7X)       – Ó Maria... 

4. Vem, ó Espírito de Fortaleza, e dá-nos a força, constância e 
vitória nas batalhas contra nossos inimigos espirituais.  
– Pai Santo... (7X)       – Ó Maria... 

5. Vem, ó Espírito de Ciência, seja o mestre de nossas almas e 
ajuda-nos a colocar em prática os seus ensinamentos.  
– Pai Santo... (7X)       – Ó Maria... 

6. Vem, ó Espírito de Piedade, vem habitar nos nossos corações 
para possuir e santificar todos os nossos afetos.  
– Pai Santo... (7X)       – Ó Maria... 

7. Vem, ó Espírito de Santo Temor de Deus, reina sobre a nossa 
vontade e faz que sejamos sempre dispostos a sofrer todos os 
males, antes que pecar.  
– Pai Santo... (7X)       – Ó Maria...        



 
INVOCAÇÃO A MARIA 

 
Ó puríssima Virgem Maria, que em tua Imaculada Conceição, foste 
constituída pelo Espírito Santo em tabernáculo eleito da Divindade. 
Roga por nós: 
R.: Para que o Paráclito venha logo renovar a face da terra.   

- Ave Maria... 

Ó Puríssima Virgem Maria, que no Mistério da Encarnação, foste 
constituída verdadeiramente Mãe de Deus. Roga por nós: 
R.: Para que o Paráclito venha logo renovar a face da terra.   

- Ave Maria... 

Ó Puríssima Virgem Maria, que perseverando em oração no Cenáculo 
com os apóstolos, foste abundantemente inflamada pelo Espírito Santo. 
Roga por nós: 
R.: Para que o Paráclito venha logo renovar a face da terra.   

- Ave Maria... 

 
ORAÇÃO FINAL 

Venha sobre nós o teu Espírito Senhor, transforme-nos interiormente 
com teus dons: criai em nós um novo coração, para que, possamos 
agradar-te e conformar-nos à tua santa vontade. Por Cristo Nosso 
Senhor. Amém 
 

 

 

 

 


