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APRESENTAÇÃO
 

Caros irmãos e irmãs em Cristo, aproximamo-nos da 
Festa Litúrgica de Pentecostes e queremos nos preparar

espiritualmente para celebrarmos este dia importante de
nossa fé. Ainda em isolamento social, sem as atividades
religiosas presenciais em nossas comunidades eclesiais,

apresentamos este material para ser rezado em família. Caso
você more sozinho poderá rezar este material sem qualquer
dificuldade, bastando adaptá-lo à sua realidade. O formato

deste material é adaptado para dispositivos móveis:
smartphones, tablets e para computadores. Em formato e-

book, ele poderá ser impresso se assim desejarem.Ora
denominado EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS DE PENTECOSTES em

FAMÍLIA, este material consta de 7 encontros, onde a cada dia
será meditado um dom do Espírito Santo. Esperamos que você 

e sua família possam vivenciar com intensidade estes dias 
que antecedem a Festa de Pentecostes.

 



PREPARAÇÃO EXTERIOR PARA TODOS OS DIAS
 

Reúnam-se  num horário conveniente para todos. Desligue a
televisão, celulares, ou qualquer outro aparelho que possa

interferir no momento orante. Se possível coloque uma música
suave de fundo para criar um ambiente mais harmônico e que

favoreça o recolhimento interior de todos. Busque criar um
local onde esteja a Bíblia Sagrada, 7 velas (a cada dia uma vela

será acessa, e cada chama da vela simbolizará um dom do
Espírito Santo), um vaso de flores (flores naturais).

 



PREPARAÇÃO INTERIOR PARA TODOS OS DIAS
 

Antes de iniciarem a prática dos EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS DE
PENTECOSTES em FAMÍLIA, procure criar um ambiente de
oração interior, buscando alguns momentos de silêncio,

acalmando as emoções que podem estar afloradas, deixando
que a paz seja acalento no coração.



PRIMEIRO DIA
 

DOM DA FORTALEZA

Foto ilustrativa retirado do Canva



Dirigente: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Todos: Amém!
 
Dirigente: Reunidos estamos em família, para rezarmos o
primeiro dia dos EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS DE PENTECOSTES em
FAMÍLIA. Rezemos juntos pedindo que o Espírito Santo nos
motive a superarmos as dificuldades do tempo presente
concedendo-nos o Dom da Fortaleza.
 
Todos: 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:
Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do
Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas
segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por
Cristo Senhor Nosso. Amém



Leitor 1: Neste momento iremos acender a primeira vela. Que
o Dom da Fortaleza nos ajude a caminhar na certeza de que os
males do tempo presente não irão perdurar para sempre.
 
Dirigente: Rezemos juntos a primeira oração destes sete dias
em que vamos nos preparar para a Festa de Pentecostes.
Todos: Espírito Santo Consolador, concedei-nos o dom da
fortaleza . Fortalecei nossa alma para superar as dificuldades
de cada dia, o medo da pandemia e a falta de esperança no
amanhã. Ajudai-nos a sermos fortes em meio às fraquezas
espirituais, para que sejamos sinais do Teu amor e bondade.
Amém!



PALAVRA DE DEUS: SALMO 46
 
Leitor 2: Neste momento vamos ouvir a Palavra de Deus.
Fiquemos em pé para acolhermos o que Deus nos fala hoje.
 
Procede-se à leitura do dia usando a Bíblia. O texto bíblico
sugerido é o Salmo 46: “Deus é nosso refúgio e nossa força,
defensor sempre alerta nos perigos. Por isso não tememos se a
terra vacila, se as montanhas se abalam no seio do mar...”
 
Após a proclamação do Salmo a família é convidada a
permanecer alguns momentos em silêncio, deixando que a
Palavra possa ser acolhida com profundidade na alma.
 
Dirigente: O Salmo 46 nos convida a buscarmos em Deus a
fortaleza em meio a tantos sinais de desesperança. Como
família, como podemos juntos fortalecer a nossa esperança em
Deus?
 
Neste momento é importante que todos da família possam
colaborar com alguma sugestão para o fortalecimento da
esperança no lar.



CATEQUESE SOBRE OS DONS DO ESPÍRITO SANTO
 

Leitor 1: Quantos homens e mulheres — nós não
conhecemos os seus nomes — honram o nosso povo, honram
a nossa Igreja, porque são fortes: fortes ao levar em frente a
própria vida, a própria família, o seu trabalho, a sua fé. Estes
nossos irmãos e irmãs são santos, santos no dia-a-dia, santos
escondidos no meio de nós: têm precisamente o dom da
fortaleza para cumprir o seu dever de pessoas, pais, mães,
irmãos, irmãs, cidadãos. Temos muitos! Agradecemos ao
Senhor por estes cristãos que têm uma santidade escondida: é
o Espírito Santo que têm dentro que os leva em frente! E far-
nos-á bem pensar nestas pessoas: se eles têm tudo isto, se
eles o podem fazer, por que nós não? E far-nos-á bem também
pedir ao Senhor que nos dê o dom da fortaleza.



Leitor 2: Não devemos pensar que o dom da fortaleza seja
necessário só em determinadas ocasiões e situações
particulares. Este dom deve constituir o fundamento do nosso
ser cristãos, na ordinariedade da nossa vida quotidiana. Como
disse, em todos os dias da vida quotidiana devemos ser fortes,
precisamos desta fortaleza, para fazer avançar a nossa vida, a
nossa família, a nossa fé. O apóstolo Paulo pronunciou uma
frase que nos fará bem ouvir: ‘Tudo posso naquele que me
fortalece’ (Fl 4, 13). Quando enfrentamos a vida comum,
quando chegam as dificuldades, recordemos isto: ‘Tudo posso
naquele que me fortalece’. O Senhor dá a força, sempre, não a
faz faltar. O Senhor não nos dá prova maior da que pudemos
suportar. Ele está sempre conosco. ‘Tudo posso naquele que
me fortalece’.”
 
(Papa Francisco: Audiência Geral na Praça de São Pedro.
Quarta-feira, 14 de Maio de 2014)



LADAINHA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
 
Dirigente: Rezemos a Ladainha do Espírito Santo!
Leitor 1: Senhor, tende compaixão de nós.
Todos: Senhor, tende compaixão de nós.
Leitor 2: Jesus Cristo, tende compaixão de nós.
Todos: Jesus Cristo, tende compaixão de nós.
Leitor 3: Senhor, tende compaixão de nós.
Todos: Senhor, tende compaixão de nós.
 
Leitor 1: Pai onipotente e eterno, tende compaixão de nós.
Leitor 2: Jesus, Filho eterno do Pai e redentor do mundo,
salvai-nos.
Leitor 3: Espírito do Pai e do Filho, amor eterno de um e de
outro, santificai-nos.
 
Todos: Trindade santa, que procedeis do Pai e do Filho, vinde
a nós. Divino Espírito, igual ao Pai e ao Filho, vinde a nós.



Todos: 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.



Leitor 1: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
enviai-nos o divino Consolador.
Leitor 2: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
mandai-nos o Espírito prometido d'o Pai.
Leitor 3: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
dai-nos o Espírito bom.
 
Todos: Espírito Santo, ouvi-nos! Espírito Consolador, atendei-
nos!
 

COM DEUS
Dirigente: Rezemos com fé e confiança a oração que o Jesus
nos ensinou: 
Todos: Pai nosso, que estais no céu...
 

COM MARIA
Dirigente: Confiantes na intercessão da Virgem Maria rezemos,
consagrando a ela nossa família:
Todos: Ave Maria, cheia de graça...



EXERCÍCIO ESPIRITUAL PARA O PRIMEIRO DIA
 
Dirigente: Hoje rezamos pedindo ao Espírito Santo o Dom da
Fortaleza. Até o nosso próximo encontro, amanhã, vamos
procurar nos fortalecermos mutuamente sempre que
estivermos tristes ou com medo. Podemos dar uma palavra de
esperança, quando percebermos que alguém está triste; 
 rezarmos quando sentirmos que alguém está angustiado ou
com medo. Estes pequenos exercícios nos fortalecerão em
família e irão gerar uma paz em nosso coração.
 
Dirigente: O Senhor esteja conosco!
Todos: Ele está no meio de nós!
 
Dirigente: Que a benção de Deus, a graça de nosso Senhor
Jesus Cristo, e os dons do Espírito Santo fortaleçam nossa
comunhão familiar.
Todos: Amém!
 
Dirigente: Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do
Espírito Santo.
Todos: Amém!



SEGUNDO DIA
 

DOM DA SABEDDORIA

Foto ilustrativa retirado do Canva



Dirigente: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Todos: Amém!
 
Dirigente: Reunidos estamos para rezarmos o segundo dia dos
EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS DE PENTECOSTES em FAMÍLIA.
Rezemos juntos pedindo que o Espírito Santo nos inspire
sabedoria em nossos pensamentos, palavras e gestos pedindo
o Dom da Sabedoria.
Todos: 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: Ó Deus, que instruíste os corações dos Vossos
fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos
retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e
gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém!



Leitor 1: Neste momento, iremos acender a segunda vela. Que
o Dom da Sabedoria nos ajude a colocarmos os ensinamentos
de Jesus em nossa vida e no nosso lar. 
 
Dirigente: Rezemos juntos a segunda oração desses sete dias,
em que vamos nos preparar para a Festa de Pentecostes.
Todos: Espírito Santo, concedei-nos o dom da sabedoria. Que
tenhamos o discernimento necessário para distinguir o mal do
bem, a mentira da verdade, a guerra da paz, o medo da
esperança. Que Tua santa sabedoria ilumine os espaços
confusos de nossas convivências familiares, e nos ajude a
vivermos este tempo de isolamento social com sabedoria e
discernimento. Amém!



PALAVRA DE DEUS: SALMO 1
 
Leitor 2: Neste momento vamos ouvir a Palavra de Deus.
Fiquemos em pé para acolhermos o que Deus nos fala hoje.
 
Procede-se à leitura do dia usando a Bíblia. O texto bíblico
sugerido é o Salmo 1: “Feliz o homem que não vai ao conselho
dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se
assenta na roda dos zombadores.” 
 
Após a proclamação do Salmo, a família é convidada a
permanecer alguns momentos em silêncio, deixando que a
Palavra possa ser acolhida com profundidade na alma. 
 
Dirigente: O Salmo 1 nos convida a buscarmos a sabedoria
para crescermos em Deus. Como família, como podemos viver
o dom da sabedoria neste tempo de isolamento social? 
 
Neste momento é importante que todos da família possam
colaborar com alguma sugestão para o fortalecimento da
esperança no lar.



CATEQUESE SOBRE OS DONS DO ESPÍRITO SANTO
 

Leitor 1: A sabedoria é aquilo que o Espírito Santo realiza em
nós, a fim de vermos todas as realidades com os olhos de
Deus. Este é o dom da sabedoria. E obviamente ele deriva da
intimidade com Deus, da relação íntima que temos com Deus,
da nossa relação de filhos com o Pai. E quando mantemos esta
relação, o Espírito Santo concede-nos o dom da sabedoria.
Quando estamos em comunhão com o Senhor, é como se o
Espírito Santo transfigurasse o nosso coração, levando-o a
sentir toda a sua veemência e predileção. Assim, o Espírito
Santo torna o cristão “sábio”. Mas isso não no sentido que ele
tem uma resposta para cada coisa, que sabe tudo, mas no
sentido que “sabe” de Deus, sabe como Deus age, distingue
quando algo é de Deus e quando não o é; tem aquela
sabedoria que Deus infunde nos nossos corações.



Leitor 2: O coração do homem sábio, nesse sentido, tem o
gosto e o sabor de Deus. E como é importante que nas nossas
comunidades haja cristãos assim! Neles tudo fala de Deus,
tornando-se um sinal bonito e vivo da Sua presença e do Seu
amor. É algo que não podemos improvisar, que não
conseguimos alcançar sozinhos: é um dom que Deus concede
àqueles que se tornam dóceis ao Espírito Santo. O Espírito
Santo está dentro de nós, no nosso coração; podemos ouvi-lo,
podemos escutá-lo. Se prestarmos ouvidos ao Espírito, Ele
ensinar-nos-á o caminho da sabedoria, incutir-nos-á a
sabedoria, que consiste em ver com os olhos de Deus, ouvir
com os ouvidos de Deus, amar com o Coração de Deus, julgar
com o juízo de Deus. Esta é a sabedoria que nos confere o
Espírito Santo, e todos nós podemos tê-la. Só devemos pedi-la
ao Espírito Santo.
 
(Papa Francisco: Audiência Geral na Praça de São Pedro.
Quarta-feira, 09 de abril de 2014)



LADAINHA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO 
 
Dirigente: Rezemos a Ladainha do Espírito Santo!
 
Leitor 1: Senhor, tende compaixão de nós.
Todos: Senhor, tende compaixão de nós.
Leitor 2: Jesus Cristo, tende compaixão de nós.
Todos: Jesus Cristo, tende compaixão de nós.
Leitor 3: Senhor, tende compaixão de nós.
Todos: Senhor, tende compaixão de nós.
 
Leitor 1: Pai Onipotente e Eterno, tende compaixão de nós.
Leitor 2: Jesus, Filho eterno do Pai e Redentor do mundo,
salvai-nos.
Leitor 3: Espírito do Pai e do Filho, amor eterno de um e de
outro, santificai-nos.
 
Todos: Trindade Santa, que procedeis do Pai e do Filho, vinde
a nós. Divino Espírito, igual ao Pai e ao Filho, vinde a nós.



Todos: 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.



Leitor 1: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
enviai-nos o divino Consolador.
Leitor 2: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
mandai-nos o Espírito prometido do Pai.
Leitor 3: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
dai-nos o Espírito bom.
 
Todos: Espírito Santo, ouvi-nos! Espírito Consolador, atendei-
nos!
 

PAI NOSSO
 
Dirigente: Rezemos com fé e confiança a oração que o Jesus
nos ensinou: 
Todos: Pai nosso...
 

COM MARIA
 
Dirigente: Confiantes na intercessão da Virgem Maria rezemos,
consagrando a ela nossa família:
Todos: Ave Maria...



EXERCÍCIO ESPIRITUAL PARA O SEGUNDO DIA
 
Dirigente: Hoje rezamos pedindo ao Espírito Santo o Dom da
Sabedoria. Até o nosso próximo encontro, vamos procurar
viver o este dom em nossas relações familiares. Quando
alguma dúvida surgir ou formos falar alguma coisa peçamos
que o Espírito Santo nos conceda este dom tão necessário.
 
Dirigente: O Senhor esteja conosco! 
Todos: Ele está no meio de nós!
 
Dirigente: Que a benção de Deus, a graça de nosso Senhor
Jesus Cristo, e os dons do Espírito Santo fortaleçam nossa
comunhão familiar.
Todos: Amém!
 
Dirigente: Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, e do
Espírito Santo.
Todos: Amém!



TERCEIRO DIA
 

DOM DO ENTENDIMENTO

Foto ilustrativa retirado do Canva



Dirigente: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Todos: Amém!
 
Dirigente: Reunidos estamos para rezarmos o terceiro dia dos
EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS DE PENTECOSTES em FAMÍLIA.
Rezemos juntos, pedindo que o Espírito Santo nos inspire,
concedendo-nos o Dom do Entendimento, para
compreendermos a vontade de Deus para nossa família nestes
tempos de medos e incertezas quanto ao futuro.
Todos: 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: Ó Deus, que instruíste os corações dos Vossos
fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos
retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e
gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém!



Leitor 1: Neste momento iremos acender a terceira vela. Que o
Dom do Entendimento nos ajude a discernirmos os propósitos
de Deus para nossa vida familiar. 
 
Dirigente: Rezemos juntos a terceira oração, que nos ajuda a
nos preparamos espiritualmente para a Festa de Pentecostes.
Todos: Espírito Santo Paráclito, concedei-nos o dom do
entendimento, para que compreendamos corretamente a
vontade do Pai Celestial para nossa vida familiar. Ajudai-nos a
compreendermo-nos com amor, misericórdia e paz. Que
possamos compreender o amor de Cristo Jesus por nós e pela
humanidade, mesmo em meio a tantas tempestades que nos
afligem. Amém!



PALAVRA DE DEUS: PROVÉRBIOS 3,5-20 
 
Leitor 2: Ouçamos agora a Palavra de Deus. Fiquemos em pé
para acolhermos o que Deus nos fala ao coração.
 
Procede-se à leitura do dia usando a Bíblia. O texto bíblico
sugerido é Provérbios 3,5-20.
 
Após a proclamação do Salmo, a família é convidada a
permanecer alguns momentos em silêncio, deixando que a
Palavra possa ser acolhida com profundidade na alma. 
 
Dirigente: A leitura proclamada nos convida a confiarmos em
Deus, e não buscarmos em nossa inteligência as soluções para
todas dificuldades da vida. Como família, buscamos  auxílio de
Deus quando passamos por problemas?
 
Neste momento é importante que todos da família possam
colaborar com alguma sugestão para o fortalecimento da
esperança no lar.



CATEQUESE SOBRE OS DONS DO ESPÍRITO SANTO
 
Leitor 1: O Dom do Entendimento não se trata da inteligência
humana, da capacidade intelectual de que podemos ser mais
ou menos dotados. Ao contrário, é uma graça que só o Espírito
Santo pode infundir e que suscita no cristão a capacidade de ir
além do aspecto externo da realidade e perscrutar as
profundidades do pensamento de Deus e do seu desígnio de
salvação. Compreender uma situação em profundidade, como
Deus a entende, é o efeito deste dom. E Jesus quis enviar-nos o
Espírito Santo para que também nós tenhamos este dom, para
que todos nós consigamos entender a realidade como Deus a
compreende, com a inteligência de Deus. Trata-se de um
bonito presente que o Senhor concedeu a todos nós.



Leitor 2: O Entendimento é o dom com que o Espírito Santo
nos introduz na intimidade com Deus, tornando-nos partícipes
do desígnio de amor que Ele tem em relação a nós. Então, é
claro que o dom do entendimento está intimamente ligado à
fé. Quando o Espírito Santo habita o nosso coração e ilumina a
nossa mente, faz-nos crescer dia após dia na compreensão
daquilo que o Senhor disse e levou a cabo. O próprio Jesus
disse aos Seus discípulos: enviar-vos-ei o Espírito Santo e Ele
far-vos-á entender tudo o que vos ensinei. Compreender os
ensinamentos de Jesus, entender a Sua Palavra, compreender
o Evangelho, entender a Palavra de Deus. Podemos ler o
Evangelho e entender algo, mas se lermos o Evangelho com
este dom do Espírito Santo conseguiremos compreender a
profundidade das palavras de Deus. Este é um grande dom,
uma dádiva enorme que todos nós devemos pedir, e pedir
juntos: concedei-nos, ó Senhor, o dom do entendimento!
 
(Papa Francisco: Audiência Geral na Praça de São Pedro.
Quarta-feira, 30 de abril de 2014)



LADAINHA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO 
 
Dirigente: Rezemos a Ladainha do Espírito Santo!
 
Leitor 1: Senhor, tende compaixão de nós.
Todos: Senhor, tende compaixão de nós.
Leitor 2: Jesus Cristo, tende compaixão de nós.
Todos: Jesus Cristo, tende compaixão de nós.
Leitor 3: Senhor, tende compaixão de nós.
Todos: Senhor, tende compaixão de nós.
 
Leitor 1: Pai Onipotente e Eterno, tende compaixão de nós.
Leitor 2: Jesus, Filho eterno do Pai e Redentor do mundo,
salvai-nos.
Leitor 3: Espírito do Pai e do Filho, amor eterno de um e de
outro, santificai-nos.
 
Todos: Trindade Santa, que procedeis do Pai e do Filho, vinde
a nós. Divino Espírito, igual ao Pai e ao Filho, vinde a nós.



Todos: 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.



Leitor 1: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
enviai-nos o divino Consolador.
Leitor 2: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
mandai-nos o Espírito prometido do Pai.
Leitor 3: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
dai-nos o Espírito bom.
 
Todos: Espírito Santo, ouvi-nos! Espírito Consolador, atendei-
nos!
 

PAI NOSSO
 
Dirigente: Confiantes na misericórdia divina rezemos a oração
que o próprio Jesus nos ensinou: 
Todos: Pai nosso...
 

COM MARIA
 
Dirigente: Maria acolheu os desígnios de Deus para sua vida.
Peçamos humildemente sua intercessão, para que também
nós compreendamos a vontade do Senhor para nossa família.
Todos: Ave Maria....



EXERCÍCIO ESPIRITUAL PARA O TERCEIRO DIA
 
Dirigente: Hoje rezamos pedindo ao Espírito Santo o Dom do
Entendimento. Até o nosso próximo encontro, vamos procurar
viver este dom em nossas relações familiares. Antes de
criticarmos alguém, peçamos que o Espírito Santo nos conceda
o dom de entender as situações que humanamente nossa
inteligência não compreende. 
 
Dirigente: O Senhor esteja conosco! 
Todos: Ele está no meio de nós!
 
Dirigente: Que a benção de Deus, a graça de nosso Senhor
Jesus Cristo, e os dons do Espírito Santo fortaleçam nossa
comunhão familiar.
Todos: Amém!
 
Dirigente: Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, e do
Espírito Santo.
Todos: Amém!



QUARTO DIA
 

DOM DA CIÊNCIA

Foto ilustrativa retirado do Canva



Dirigente: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Todos: Amém!
 
Dirigente: Reunidos estamos para rezarmos o quarto dia dos
EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS DE PENTECOSTES em FAMÍLIA.
Rezemos juntos pedindo que o Espírito Santo nos conceda o
Dom da Ciência para compreendermos através da criação, a
grandeza e o amor de Deus e a sua profunda relação com cada
criatura.
Todos: 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: Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos
fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos
retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e
gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém!



Leitor 1: Neste momento iremos acender a quarta vela. Que o
Dom da Ciência ilumine o nosso entendimento acerca da
beleza da criação.
 
Dirigente: Rezemos juntos a quarta oração que nos ajuda a
nós preparamos espiritualmente para a Festa de Pentecostes.
Todos: Espírito Santo, Advogado Celestial, concedei-nos o dom
da ciência. Que, iluminados pela Tua luz divina,
compreendamos corretamente o dom da vida que se
manifesta na beleza da criação, e sejamos obedientes aos
ensinamentos divinos no cuidado com a vida em todas as suas
etapas, para que sejamos no mundo um sinal permanente de
cuidado amoroso com a criação. Amém!



PALAVRA DE DEUS: GÊNESIS 1,26-31 
 
Leitor 2: Ouçamos agora a Palavra de Deus. Fiquemos em pé
para acolhermos o que Deus nos fala ao coração.
 
Procede-se à leitura do dia usando a Bíblia. O texto bíblico
sugerido é Gênesis 1,26-31.
 
Após a proclamação do Salmo, a família é convidada a
permanecer alguns momentos em silêncio, deixando que a
Palavra possa ser acolhida com profundidade na alma.
 
Dirigente: Hoje a leitura nos recordar o amor criador de Deus.
Como podemos cuidar da criação mesmo dentro de nosso lar?
O nosso isolamento domiciliar é uma maneira de
colaborarmos com o dom da vida? Porque? 
 
Neste momento é importante que todos da família possam
colaborar com alguma sugestão para o fortalecimento da
esperança no lar.



CATEQUESE SOBRE OS DONS DO ESPÍRITO SANTO
 
Leitor 1: Hoje, gostaria de elucidar mais um dom do Espírito
Santo, a dádiva da ciência. Quando se fala de ciência, o
pensamento dirige-se imediatamente para a capacidade que o
homem tem de conhecer cada vez melhor a realidade que o
circunda e de descobrir as leis que regulam a natureza e o
universo. Contudo, a ciência que deriva do Espírito Santo não
se limita ao conhecimento humano: trata-se de um dom
especial, que nos leva a entender, através da criação, a
grandeza e o amor de Deus e a sua profunda relação com cada
criatura. Quando são iluminados pelo Espírito, os nossos olhos
abrem-se à contemplação de Deus, na beleza da natureza e na
grandiosidade do cosmos, levando-nos a descobrir como tudo
nos fala d’Ele e do seu amor.



Leitor 2: Deus vê que a criação é boa, é bela, também nós
devemos assumir esta atitude e ver que a criação é boa e bela.
Eis o dom da ciência, que nos faz ver esta beleza; portanto,
louvemos a Deus, dando-lhe graças por nos ter concedido
tanta beleza! E quando Deus terminou de criar o homem, não
disse “viu que isso era bom”, mas disse que era “muito bom”
(v. 31). Aos olhos de Deus, nós somos a realidade mais bela,
maior, melhor da criação: até os anjos estão abaixo de nós,
nós somos mais do que os anjos, como ouvimos no livro dos
Salmos. O Senhor ama-nos! Devemos dar-lhe graças por isto. O
dom da ciência põe-nos em profunda sintonia com o Criador,
levando-nos a participar na limpidez do seu olhar e do seu
juízo. E é nesta perspectiva que nós conseguimos encontrar no
homem e na mulher o ápice da criação, como cumprimento de
um desígnio de amor que está gravado em cada um de nós e
que nos faz reconhecer como irmãos e irmãs.
 
(Papa Francisco: Audiência Geral na Praça de São Pedro.
Quarta-feira, 21 de maio de 2014)



LADAINHA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO 
 
Dirigente: Rezemos a Ladainha do Espírito Santo!
 
Leitor 1: Senhor, tende compaixão de nós.
Todos: Senhor, tende compaixão de nós.
Leitor 2: Jesus Cristo, tende compaixão de nós.
Todos: Jesus Cristo, tende compaixão de nós.
Leitor 3: Senhor, tende compaixão de nós.
Todos: Senhor, tende compaixão de nós.
 
Leitor 1: Pai Onipotente e Eterno, tende compaixão de nós.
Leitor 2: Jesus, Filho eterno do Pai e Redentor do mundo,
salvai-nos.
Leitor 3: Espírito do Pai e do Filho, amor eterno de um e de
outro, santificai-nos.
 
Todos: Trindade Santa, que procedeis do Pai e do Filho, vinde
a nós. Divino Espírito, igual ao Pai e ao Filho, vinde a nós.



Todos: 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.



Leitor 1: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
enviai-nos o divino Consolador.
Leitor 2: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
mandai-nos o Espírito prometido do Pai.
Leitor 3: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
dai-nos o Espírito bom.
 
Todos: Espírito Santo, ouvi-nos! Espírito Consolador, atendei-
nos!
 

PAI NOSSO
 
Dirigente: Confiantes no amor criador e regenerador de Deus
rezemos a oração Jesus nos ensinou: 
Todos: Pai nosso...
 

COM MARIA
 
Dirigente: Peçamos a intercessão de Maria junto a Jesus para
que saibamos respeitar a obra criadora de Deus. 
Todos: Ave Maria...



EXERCÍCIO ESPIRITUAL PARA O QUARTO DIA
 
Dirigente: Hoje rezamos pedindo ao Espírito Santo o Dom da
Ciência. Até o nosso próximo encontro, vamos procurar viver o
este dom em nossas relações familiares. Vivendo nesta Igreja
Doméstica que é nosso lar, busquemos cuidarmos uns dos
outros respeitando-nos e cuidando de nossa saúde comum
neste tempo de pandemia. 
 
Dirigente: O Senhor esteja conosco! 
Todos: Ele está no meio de nós!
 
Dirigente: Que a benção de Deus, a graça de nosso Senhor
Jesus Cristo, e os dons do Espírito Santo fortaleçam nossa
comunhão familiar.
Todos: Amém!
 
Dirigente: Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, e do
Espírito Santo.
Todos: Amém!



QUINTO DIA
 

DOM DO CONSELHO

Foto ilustrativa retirado do Canva



Dirigente: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Todos: Amém!
 
Dirigente: Reunidos estamos para rezarmos o quinto dia dos
EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS DE PENTECOSTES em FAMÍLIA.
Rezemos juntos pedindo que o Espírito Santo nos conceda o
Dom do Conselho para que o próprio Deus, com o seu Espírito,
ilumine o nosso coração, fazendo com que compreendamos o
modo justo de falar e de nos comportarmos, e o caminho que
devemos seguir como família obediente aos desígnios divinos.
Todos: 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: Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos
fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos
retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e
gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém!



Leitor 1: Neste momento iremos acender a quinta vela. Que o
Dom do Conselho ilumine nosso coração para seguirmos cm
confiança a vontade do Senhor. 
 
Dirigente: Rezemos juntos a quinta oração que nos ajuda a
nós preparamos espiritualmente para a Festa de Pentecostes.
Todos: Espírito Santo, Conselheiro Divino, concedei-nos o Dom
do Conselho. Iluminai o nosso entendimento, para que
busquemos em Deus as respostas para nossas dúvidas e
inquietações humanas e espirituais. Colocai em nossos lábios
palavras que restabeleçam a paz em nossa família, e ajudai-
nos a levar sempre um conselho que devolva às almas aflitas e
sem esperança nestes tempos de medo a serenidade em Deus.
Amém!



PALAVRA DE DEUS: SALMO 16
 
Leitor 2: Abramos nosso coração para ouvir  a Palavra de Deus.
Fiquemos em pé para acolhermos a Palavra Divina em nossa
alma.
 
Procede-se à leitura do dia usando a Bíblia. O texto bíblico
sugerido é o Salmo 16: “Guarda-me, Deus, pois eu me abrigo
em ti. Eu digo a Javé: ‘Tu és o meu bem!’.”
 
Após a proclamação do Salmo, a família é convidada a
permanecer alguns momentos em silêncio, deixando que a
Palavra possa ser acolhida com profundidade na alma. 
 
Dirigente: O Salmo 16, que hoje foi proclamado, nos convida a
buscarmos em Deus o discernimento necessário. Como nossa
família pode viver este Salmo de modo concreto no dia-a-dia?
Será que sabemos ouvir com serenidade quando alguém nos
dá um conselho para nos ajudar? 
 
Neste momento é importante que todos da família possam
colaborar com alguma sugestão para o fortalecimento da
esperança no lar.



CATEQUESE SOBRE OS DONS DO ESPÍRITO SANTO
 
Leitor 1: Sabemos como é importante nos momentos mais
delicados, poder contar com sugestões de pessoas sábias e
que nos amam. Através do conselho é o próprio Deus, com o
seu Espírito, que ilumina o nosso coração, fazendo com que
compreendamos o modo justo de falar e de nos
comportarmos, e o caminho que devemos seguir. Mas como
age este dom em nós? No momento em que o recebemos e o
hospedamos no nosso coração, o Espírito Santo começa
imediatamente a tornar-nos sensíveis à sua voz e a orientar os
nossos pensamentos, sentimentos e intenções segundo o
coração de Deus. Ao mesmo tempo, leva-nos cada vez mais a
dirigir o olhar interior para Jesus, como modelo do nosso
modo de agir e de nos relacionar com Deus Pai e com os
irmãos. Portanto, o conselho é o dom com o qual o Espírito
Santo torna a nossa consciência capaz de fazer uma escolha
concreta em comunhão com Deus, segundo a lógica de Jesus e
do seu Evangelho.



Leitor 2: Desta maneira, o Espírito faz-nos crescer interior e
positivamente, faz-nos crescer na comunidade e ajuda-nos a
não cair na armadilha do egoísmo e do próprio modo de ver as
coisas. O Espírito ajuda-nos a crescer e a viver em comunidade.
A condição essencial para conservar este dom é a oração.
Voltamos sempre ao mesmo tema: a oração! Mas o tipo de
oração não é tão importante. Podemos rezar com as preces
que todos sabemos desde crianças, mas também com as
nossas palavras. Pedir ao Senhor: “Senhor, ajudai-me,
aconselhai-me, o que devo fazer agora?”. E com a oração
damos espaço para que o Espírito venha e nos ajude naquele
momento, nos aconselhe sobre o que devemos fazer. A oração!
Nunca esquecer a oração. Nunca! Ninguém nota quando
rezamos no autocarro, pelas ruas: rezamos em silêncio com o
coração. Aproveitemos estes momentos para rezar a fim de
que o Espírito nos conceda o dom do conselho. Na intimidade
com Deus e na escuta da sua Palavra, começamos
gradualmente a abandonar a nossa lógica pessoal, ditada
muitas vezes pelos nossos fechamentos, preconceitos e
ambições, e aprendemos a perguntar ao Senhor: qual é o teu
desejo? Qual é a tua vontade? O que te agrada?
 
(Papa Francisco: Audiência Geral na Praça de São Pedro.
Quarta-feira, 07 de maio de 2014)



LADAINHA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO 
 
Dirigente: Rezemos a Ladainha do Espírito Santo!
 
Leitor 1: Senhor, tende compaixão de nós.
Todos: Senhor, tende compaixão de nós.
Leitor 2: Jesus Cristo, tende compaixão de nós.
Todos: Jesus Cristo, tende compaixão de nós.
Leitor 3: Senhor, tende compaixão de nós.
Todos: Senhor, tende compaixão de nós.
 
Leitor 1: Pai Onipotente e Eterno, tende compaixão de nós.
Leitor 2: Jesus, Filho eterno do Pai e Redentor do mundo,
salvai-nos.
Leitor 3: Espírito do Pai e do Filho, amor eterno de um e de
outro, santificai-nos.
 
Todos: Trindade Santa, que procedeis do Pai e do Filho, vinde
a nós. Divino Espírito, igual ao Pai e ao Filho, vinde a nós.



Todos: 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.



Leitor 1: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
enviai-nos o divino Consolador.
Leitor 2: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
mandai-nos o Espírito prometido do Pai.
Leitor 3: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
dai-nos o Espírito bom.
 
Todos: Espírito Santo, ouvi-nos! Espírito Consolador, atendei-
nos!
 

PAI NOSSO
 
Dirigente: Deus é o conselheiro fiel. Confiantes em seu amor
misericordioso, rezemos:
Todos: Pai nosso...
 

COM MARIA
 
Dirigente: A Virgem Santíssima confiemos a vida de nossa
família rezando:
Todos: Ave Maria...



EXERCÍCIO ESPIRITUAL PARA O QUINTO DIA
 
Dirigente: Hoje rezamos pedindo ao Espírito Santo o Dom do
Conselho. Busquemos viver com intensidade este dom em
nossa vida familiar. Que possamos acolher, com o coração
aberto, os conselhos que promovam a plenitude da vida, e
humildemente peçamos a Deus, em nossas orações, o
esclarecimento necessário diante daquelas situações que não
conseguimos entender. 
 
Dirigente: O Senhor esteja conosco! 
Todos: Ele está no meio de nós!
 
Dirigente: Que a benção de Deus, a graça de nosso Senhor
Jesus Cristo, e os dons do Espírito Santo fortaleçam nossa
comunhão familiar.
Todos: Amém!
 
Dirigente: Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, e do
Espírito Santo.
Todos: Amém!



SEXTO DIA
 

DOM DO TEMOR DE DEUS

Foto ilustrativa retirado do Canva



Dirigente: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Todos: Amém!
 
Dirigente: Reunidos estamos para rezarmos o sexto dia dos
EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS DE PENTECOSTES em FAMÍLIA.
Rezemos hoje pedindo que o Espírito Santo nos conceda o
Dom do Temor de Deus, para que recordemos como somos
pequenos diante de Deus e do seu amor, e que o nosso bem
maior está no nosso abandono com humildade, respeito e
confiança em suas mãos carinhosas.
Todos: 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: Ó Deus, que instruíste os corações dos Vossos
fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos
retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e
gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém!



Leitor 1: Neste momento iremos acender a sexta vela. Que o
Dom do Temor de Deus ilumine nossa vida com a humildade
necessária para nos colocarmos totalmente nas mãos do
Senhor. 
 
Dirigente: Rezemos juntos a sexta oração que nos ajuda a nos
preparamos espiritualmente para a Festa de Pentecostes.
Todos: Espírito Santo, Consolador dos aflitos, concedei-nos o
Dom do Temor de Deus, para que tenhamos sempre de frente
aos nossos olhos a bondade divina, e que nossos
pensamentos, palavras e ações, correspondam sempre a
vontade de Deus para nossa família. Amém!



PALAVRA DE DEUS: SALMO 111
 
Leitor 2: Em pé, acolhamos com amor a Palavra de Deus que
será proclamada. 
 
Procede-se à leitura do dia usando a Bíblia. O texto bíblico
sugerido é o Salmo 111: “Eu celebro a Javé de todo o coração,
na companhia dos retos, no conselho. São grandes as obras de
Javé, dignas de estudo para quem as ama.”
 
Após a proclamação do Salmo, a família é convidada a
permanecer alguns momentos em silêncio, deixando que a
Palavra possa ser acolhida com profundidade no coração.
 
Dirigente: O Salmo 111 nos recorda que o temor de Deus é
fonte perene de Sabedoria. Nossa família tem buscado viver o
temor de Deus neste tempo de isolamento social? Como
podemos ser tementes a Deus sem termos medo d’Ele?
 
Neste momento é importante que todos da família possam
colaborar com alguma sugestão para o fortalecimento da
esperança no lar.



CATEQUESE SOBRE OS DONS DO ESPÍRITO SANTO
 
Leitor 1: O dom do temor de Deus não significa ter medo de
Deus: sabemos que Deus é Pai e nos ama, quer a nossa
salvação e nos perdoa sempre; por isso, não há motivo para
ter medo dele! Ao contrário, o temor de Deus é o dom do
Espírito que nos recorda como somos pequenos diante de
Deus e do Seu amor, e que o nosso bem está no nosso
abandono com humildade, respeito e confiança nas Suas
mãos. Este é o temor de Deus: o abandono à bondade do
nosso Pai, que nos ama imensamente.
 
Leitor 2: Quando o Espírito Santo faz a sua morada no nosso
coração, infunde-nos consolação e paz, levando-nos a sentir-
nos como somos, isto é pequeninos, com aquela atitude —
tão recomendada por Jesus no Evangelho — de quem põe
todas as suas preocupações e expectativas em Deus, sentindo-
se abraçado e sustentado pelo seu calor e pela sua
salvaguarda, precisamente como uma criança com o seu pai! É
isto que faz o Espírito Santo nos nossos corações: leva-nos a
sentir-nos como crianças no colo do nosso pai. Então, neste
sentido compreendemos bem que o temor de Deus assume
em nós a forma da docilidade, do reconhecimento e do louvor,
enchendo de esperança o nosso coração.



Leitor 3: Quando estamos cheios do temor de Deus, então
somos levados a seguir o Senhor com humildade, docilidade e
obediência. Mas isto não com atitude resignada e passiva, até
lamentosa, mas com a admiração e a alegria de um filho que
se reconhece servido e amado pelo Pai. Portanto, o temor de
Deus não faz de nós cristãos tímidos e remissivos, mas gera em
nós coragem e força! É uma dádiva que faz de nós cristãos
convictos e entusiastas, que não permanecem submetidos ao
Senhor por medo, mas porque se sentem comovidos e
conquistados pelo seu amor! Ser conquistado pelo amor de
Deus! Isto é bom! Deixemo-nos conquistar por este amor de
pai, que nos ama muito, que nos ama com todo o seu coração.
 
(Papa Francisco: Audiência Geral na Praça de São Pedro.
Quarta-feira, 11 de junho de 2014)



LADAINHA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO 
 
Dirigente: Rezemos a Ladainha do Espírito Santo!
 
Leitor 1: Senhor, tende compaixão de nós.
Todos: Senhor, tende compaixão de nós.
Leitor 2: Jesus Cristo, tende compaixão de nós.
Todos: Jesus Cristo, tende compaixão de nós.
Leitor 3: Senhor, tende compaixão de nós.
Todos: Senhor, tende compaixão de nós.
 
Leitor 1: Pai Onipotente e Eterno, tende compaixão de nós.
Leitor 2: Jesus, Filho eterno do Pai e Redentor do mundo,
salvai-nos.
Leitor 3: Espírito do Pai e do Filho, amor eterno de um e de
outro, santificai-nos.
 
Todos: Trindade Santa, que procedeis do Pai e do Filho, vinde
a nós. Divino Espírito, igual ao Pai e ao Filho, vinde a nós.



Todos: 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.



Leitor 1: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
enviai-nos o divino Consolador.
Leitor 2: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
mandai-nos o Espírito prometido do Pai.
Leitor 3: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
dai-nos o Espírito bom.
 
Todos: Espírito Santo, ouvi-nos! Espírito Consolador, atendei-
nos!
 

PAI NOSSO
 
Dirigente: Tementes a Deus não por medo, mas por amor,
rezemos a oração que Jesus nos ensinou:
Todos: Pai nosso...
 

COM MARIA
 
Dirigente: A Maria consagremos nossa família, rogando a ela
sua intercessão pela nossa família:
Todos: Ave Maria...



EXERCÍCIO ESPIRITUAL PARA O SEXTO DIA
 
Dirigente: Hoje rezamos pedindo ao Espírito Santo o Dom do
Temor de Deus. Como família, busquemos viver o temor de
Deus como sinal de nossa obediência e docilidade a vontade
divina em nossa Igreja Doméstica. 
 
Dirigente: O Senhor esteja conosco! 
Todos: Ele está no meio de nós!
 
Dirigente: Que a benção de Deus, a graça de nosso Senhor
Jesus Cristo, e os dons do Espírito Santo fortaleçam nossa
comunhão familiar.
Todos: Amém!
 
Dirigente: Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, e do
Espírito Santo.
Todos: Amém!



SÉTIMO DIA
 

DOM DA PIEDADE
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Dirigente: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Todos: Amém!
 
Dirigente: Chegamos ao último dia dos nossos EXERCÍCIOS
ESPIRITUAIS DE PENTECOSTES em FAMÍLIA. Rezaremos hoje
pedindo que o Espírito Santo nos conceda o Dom da Piedade,
para que nossa pertença a Deus renove o sentido de nossos
dias e nos fortaleça na caminha cristã. 
Todos: 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: Ó Deus, que instruíste os corações dos Vossos
fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos
retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e
gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém!



Leitor 1: Neste momento iremos acender a sétima e última
vela. Que o Dom da Piedade nos aproxime ainda mais de Deus
para realizarmos a sua vontade em nossa família. 
 
Dirigente: Rezemos juntos a sétima oração que nos ajuda a
nos preparamos espiritualmente para a Festa de Pentecostes
que celebraremos amanhã.
Todos: Divino Espírito Santo, concedei-nos o Dom da Piedade.
Que nossos pensamentos, palavras e ações sejam pontes de
amor, que unam nosso coração ao Sagrado Coração de Jesus.
Que nosso fervor espiritual se renove a cada dia, para que
testemunhemos ao mundo a graça de nossa família pertencer
a Ti. Amém!



PALAVRA DE DEUS: ATOS DOS APÓSTOLOS 2,1-4
 
Leitor 2: Em pé, acolhamos com amor a Palavra de Deus que
será proclamada. 
 
Procede-se à leitura do dia usando a Bíblia. O texto bíblico
sugerido é o de Atos dos Apóstolos 2,1-4.
 
Após a proclamação do Salmo, a família é convidada a
permanecer alguns momentos em silêncio, deixando que a
Palavra possa ser acolhida com profundidade no coração.
 
Dirigente: A leitura proclamada hoje nos recorda o dia de
Pentecostes. Durante sete dias estamos nos reunindo para nos
prepararmos espiritualmente para esta festa que celebraremos
amanhã. Quais são os frutos concretos que colhemos destes
exercícios espirituais? 
 
Neste momento é importante que todos da família possam
colaborar com alguma sugestão para o fortalecimento da
esperança no lar.



CATEQUESE SOBRE OS DONS DO ESPÍRITO SANTO
 
Leitor 1: Hoje desejamos meditar sobre um dom do Espírito
Santo que muitas vezes é mal entendido ou considerado de
modo superficial, mas, ao contrário, refere-se ao cerne da
nossa identidade e da nossa vida cristã: trata-se do dom da
piedade. É necessário esclarecer imediatamente que este dom
não se identifica com a compaixão por alguém, a piedade pelo
próximo, mas indica a nossa pertença a Deus e o nosso vínculo
profundo com Ele, um elo que dá sentido a toda a nossa vida e
que nos mantém firmes, em comunhão com Ele, até nos
momentos mais difíceis e atormentados.



Leitor 2: Este vínculo com o Senhor não deve ser entendido
como um dever ou imposição. É uma ligação que vem de
dentro. Trata-se de uma relação vivida com o coração: é a
nossa amizade com Deus que nos foi concedida por Jesus, uma
amizade que transforma a nossa vida e nos enche de
entusiasmo e alegria. Por isso, o dom da piedade suscita em
nós, antes de tudo, a gratidão e o louvor. Com efeito, este é o
motivo e o sentido mais autêntico do nosso culto e da nossa
adoração. Quando o Espírito Santo nos faz sentir a presença do
Senhor e todo o Seu amor por nós, aquece o nosso coração e
leva-nos quase naturalmente à oração e à celebração.
Portanto, piedade é sinônimo de espírito religioso genuíno, de
confiança filial em Deus e da capacidade de lhe rezar com
amor e simplicidade, que é própria das pessoas humildades
de coração.
 
(Papa Francisco: Audiência Geral na Praça de São Pedro.
Quarta-feira, 04 de junho de 2014)



LADAINHA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO 
 
Dirigente: Rezemos a Ladainha do Espírito Santo!
 
Leitor 1: Senhor, tende compaixão de nós.
Todos: Senhor, tende compaixão de nós.
Leitor 2: Jesus Cristo, tende compaixão de nós.
Todos: Jesus Cristo, tende compaixão de nós.
Leitor 3: Senhor, tende compaixão de nós.
Todos: Senhor, tende compaixão de nós.
 
Leitor 1: Pai Onipotente e Eterno, tende compaixão de nós.
Leitor 2: Jesus, Filho eterno do Pai e Redentor do mundo,
salvai-nos.
Leitor 3: Espírito do Pai e do Filho, amor eterno de um e de
outro, santificai-nos.
 
Todos: Trindade Santa, que procedeis do Pai e do Filho, vinde
a nós. Divino Espírito, igual ao Pai e ao Filho, vinde a nós.



Todos: 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.



Leitor 1: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
enviai-nos o divino Consolador.
Leitor 2: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
mandai-nos o Espírito prometido do Pai.
Leitor 3: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
dai-nos o Espírito bom.
 
Todos: Espírito Santo, ouvi-nos! Espírito Consolador, atendei-
nos!
 

PAI NOSSO
 
Dirigente: Com piedade e retidão rezemos a oração que o
Senhor nos ensinou:
Todos: Pai nosso...
 

COM MARIA
 
Dirigente: Neste dia, que antecede a festa de Pentecostes,
coloquemos nossa família sobre a proteção de Maria
Santíssima:
Todos: Ave Maria...



EXERCÍCIO ESPIRITUAL PARA O SÉTIMO DIA
 
Dirigente: Hoje rezamos pedindo ao Espírito Santo o Dom da
Piedade. Que bênção foi estarmos reunidos, nestes sete dias,
meditando sobre os dons do Espírito Santo. Procuremos viver,
cada dia de nossa vida, estes dons em família, para que a
chama do amor de Deus nunca se apague em nossos corações. 
 
Dirigente: O Senhor esteja conosco! 
Todos: Ele está no meio de nós!
 
Dirigente: Que a benção de Deus, a graça de nosso Senhor
Jesus Cristo, e os dons do Espírito Santo fortaleçam nossa
comunhão familiar.
Todos: Amém!
 
Dirigente: Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, e do
Espírito Santo.
Todos: Amém!



Colabore conosco avaliando este material!
Partilhe como foi sua experiência em família 

ao rezar os EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS DE PENTECOSTES!
arquidiocesepacal@gmail.com 

http://gmail.com/
http://gmail.com/
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