
Novena ao Espírito Santo para os Sete Dons 
 

A novena em honra do Espírito Santo é a mais antiga de todas as novenas 

desde que foi feita na direção de Nosso Senhor quando Ele enviou seus 

apóstolos voltaram a Jerusalém para esperar a vinda do Espírito Santo no 

primeiro Pentecostes. É ainda a novena  oficialmente prescrita pela Igreja. 

Endereçada à Terceira Pessoa da Santíssima Trindade, é um poderoso 

fundamento para a luz, força e o amor tão necessários para cada cristão. 

 

PRIMEIRO DIA 
 

Espírito Santo! Senhor da Luz!  

De sua altura livre celestial,  

dê-nos o seu brilho puro radiante! 

 

O Espírito Santo 

Só uma coisa é importante – a salvação eterna. Só uma coisa, portanto, é 

para ser temida – o pecado. O pecado é o resultado da ignorância, fraqueza 

e indiferença O Espírito Santo é o Espírito de Luz, da Força, e do Amor. 

Com seus sete dons Ele ilumina a mente, fortalece a vontade, e inflama o 

coração com o amor de Deus. É para garantir a nossa salvação que 

devemos invocar o Espírito Divino diariamente, pois “O Espírito auxilia 

nossas enfermidades. Não sabemos o que havemos de pedir como 

convém. Mas o Espírito pede para nós.” 

 

Oração 

Deus eterno e onipotente, que dignaste-Vos a nos regenerar pela água e 

pelo Espírito Santo, e tens nos dado o perdão todos os pecados, digne-se 

a enviar do céu sobre nós o Seu Espírito sete vezes, o Espírito de 

Sabedoria e Entendimento, o Espírito de Conselho e Fortaleza, o Espírito 

de Conhecimento e da Piedade, e nos encher com o Espírito do Santo 

Temor. Amem. 

 

Pai Nosso e Ave Maria ,  UMA VEZ.  

Glória ao Pai, SETE VEZES. 

 

 

 

 



Ato de Consagração ao Espírito Santo 

De joelhos perante a grande multidão de testemunhas celestes, eu me 

ofereço, minha alma e meu corpo a Vós, Espírito Eterno de Deus. Eu 

adoro o brilho de Vossa pureza, o entusiasmo infalível de Vossa justiça, e 

a força do Vosso  amor. Vós sois a força e a luz da minha alma. Em Vós 

eu vivo, me movo e sou. Que eu nunca O entristeça por infidelidade à 

graça e peço com todo meu coração para ser afastado do menor pecado 

que seja contra Vós. Misericordiosamente guarde todos os meus 

pensamentos e fazei com que eu possa sempre ver a Vossa luz, e ouvir a 

Vossa voz, e seguir Vossas inspirações graciosas. Eu me apego e me 

entrego a Vós e peço, por Vossa compaixão, que me guarde em minha 

fraqueza. Sob os pés perfurados de Jesus, olhando para Suas Cinco 

Chagas,  confiando no seu Sangue e adorando Seu Lado aberto e coração 

aflito, eu Vos imploro, Espírito adorável, ajudante de minha fraqueza, 

para manter-me na Vossa graça. Que eu nunca possa pecar contra Vós. 

Dai-me a graça, ó Espírito Santo, Espírito do Pai e do Filho para lhe dizer 

sempre e em toda parte: “Fala Senhor que Seu  servo escuta. Amem. 

 

Oração para os Sete Dons do Espírito Santo 

Ó Senhor Jesus Cristo, que, antes de subir ao céu fez promessa de enviar 

o Espírito Santo para terminar o seu trabalho na alma dos Seus Apóstolos 

e Discípulos, se dignou a conceder o mesmo Espírito Santo para que Ele 

possa me aperfeiçoar na minha alma o trabalho de Sua graça e Seu amor. 

Conceda-me o Espírito de Sabedoria para que eu possa desprezar as coisas 

perecíveis deste mundo e aspirar somente as coisas que são eternas, o 

espírito de compreensão para iluminar a minha mente com a luz da tua 

verdade divina, o Espírito de conselho que eu possa sempre escolher a 

melhor forma de agradar a Deus e ganhar o céu, o Espírito de fortaleza 

para que eu possa suportar minha cruz com você e que eu possa superar 

com coragem todos os obstáculos que se opõem a minha salvação, o 

Espírito de conhecimento para que eu possa conhecer a Deus e conhecer 

a mim mesmo e crescer perfeito na ciência dos santos, o espírito de 

piedade para que eu possa encontrar o serviço de Deus doce e amável, e 

o espírito de medo que eu possa ser preenchido com uma reverência 

amorosa para com Deus e ter medo em de  alguma maneira de desagradar 

a Ele. Marque-me, Senhor com o sinal de seus verdadeiros discípulos, e 

me anime em todas as coisas com o Seu Espírito. Amem. 

 

 



Novena ao Espírito Santo para os Sete Dons 
 

SEGUNDO DIA 
 

Venha. Pai dos pobres.  

Vem, tesouro que permanece, vem,  

Luz de todos os que vivem! 

 

O Dom do Medo 

O dom de medo nos enche de respeito soberano de Deus, e nada nos faz 

temer tanto a ponto de ofendê-lo pelo pecado. É um medo que surge não 

a partir do pensamento do inferno, mas a partir de sentimentos de 

reverência e submissão filial ao nosso Pai celestial. É o medo que é o 

princípio da sabedoria, distanciando-nos dos prazeres mundanos que 

poderiam de alguma forma nos separar de Deus. “Os que temem o Senhor 

irão preparar seus corações, e diante Dele  santificarão suas almas.” 

 

Oração 

Vinde, Espírito bendito de santo temor, penetrar meu íntimo, que eu possa 

tê-Lo, meu Senhor e meu Deus, diante de mim para sempre, me ajude a 

evitar todas as coisas que podem ofendê-lO, e faça-me digno de 

comparecer perante Os puros olhos de Sua divina majestade no céu, onde 

Você vive e reina, na unidade da Trindade Santíssima agora e sempre, 

Deus do mundo sem fim. Amem. 

 

Pai Nosso e Ave Maria ,  UMA VEZ.  

Glória ao Pai, SETE VEZES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ato de Consagração ao Espírito Santo 

De joelhos perante a grande multidão de testemunhas celestes, eu me 

ofereço, minha alma e meu corpo a Vós, Espírito Eterno de Deus. Eu 

adoro o brilho de Vossa pureza, o entusiasmo infalível de Vossa justiça, e 

a força do Vosso  amor. Vós sois a força e a luz da minha alma. Em Vós 

eu vivo, me movo e sou. Que eu nunca O entristeça por infidelidade à 

graça e peço com todo meu coração para ser afastado do menor pecado 

que seja contra Vós. Misericordiosamente guarde todos os meus 

pensamentos e fazei com que eu possa sempre ver a Vossa luz, e ouvir a 

Vossa voz, e seguir Vossas inspirações graciosas. Eu me apego e me 

entrego a Vós e peço, por Vossa compaixão, que me guarde em minha 

fraqueza. Sob os pés perfurados de Jesus, olhando para Suas Cinco 

Chagas,  confiando no seu Sangue e adorando Seu Lado aberto e coração 

aflito, eu Vos imploro, Espírito adorável, ajudante de minha fraqueza, 

para manter-me na Vossa graça. Que eu nunca possa pecar contra Vós. 

Dai-me a graça, ó Espírito Santo, Espírito do Pai e do Filho para lhe dizer 

sempre e em toda parte: “Fala Senhor que Seu  servo escuta. Amem. 

 

Oração para os Sete Dons do Espírito Santo 

Ó Senhor Jesus Cristo, que, antes de subir ao céu fez promessa de enviar 

o Espírito Santo para terminar o seu trabalho na alma dos Seus Apóstolos 

e Discípulos, se dignou a conceder o mesmo Espírito Santo para que Ele 

possa me aperfeiçoar na minha alma o trabalho de Sua graça e Seu amor. 

Conceda-me o Espírito de Sabedoria para que eu possa desprezar as coisas 

perecíveis deste mundo e aspirar somente as coisas que são eternas, o 

espírito de compreensão para iluminar a minha mente com a luz da tua 

verdade divina, o Espírito de conselho que eu possa sempre escolher a 

melhor forma de agradar a Deus e ganhar o céu, o Espírito de fortaleza 

para que eu possa suportar minha cruz com você e que eu possa superar 

com coragem todos os obstáculos que se opõem a minha salvação, o 

Espírito de conhecimento para que eu possa conhecer a Deus e conhecer 

a mim mesmo e crescer perfeito na ciência dos santos, o espírito de 

piedade para que eu possa encontrar o serviço de Deus doce e amável, e 

o espírito de medo que eu possa ser preenchido com uma reverência 

amorosa para com Deus e ter medo em de  alguma maneira de desagradar 

a Ele. Marque-me, Senhor com o sinal de seus verdadeiros discípulos, e 

me anime em todas as coisas com o Seu Espírito. Amem. 



Novena ao Espírito Santo para os Sete Dons 

 

TERCEIRO DIA 
 

Tu, de todos os consoladores o melhor,  

Visita o peito perturbado,  

dando-lhe a paz refrescante. 

 

O Dom da Piedade 

O dom da Piedade gera em nossos corações uma afeição filial para com 

Deus como nosso Pai amantíssimo. Inspira-nos a amar e respeitar as 

pessoas e as coisas consagradas a Ele, bem como aqueles que são 

revestidos com a Sua autoridade, Sua Mãe Santíssima e os santos, a Igreja 

e a sua Cabeça visível, nossos pais e superiores, o nosso país e seus 

governantes. Ele, que é preenchido com o dom da Piedade encontra na 

prática da sua religião, não um dever pesado, mas um serviço agradável. 

Onde há amor, não há trabalho. 

 

Oração 

Vinde Abençoado Espírito de Piedade ao meu coração. Acendei nele um 

amor por Deus, para que eu possa encontrar satisfação apenas em Seu 

serviço, e por causa Dele amorosamente me submeter toda a autoridade 

legítima. Amem. 

 

Pai Nosso e Ave Maria ,  UMA VEZ.  

Glória ao Pai, SETE VEZES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ato de Consagração ao Espírito Santo 

De joelhos perante a grande multidão de testemunhas celestes, eu me 

ofereço, minha alma e meu corpo a Vós, Espírito Eterno de Deus. Eu 

adoro o brilho de Vossa pureza, o entusiasmo infalível de Vossa justiça, e 

a força do Vosso  amor. Vós sois a força e a luz da minha alma. Em Vós 

eu vivo, me movo e sou. Que eu nunca O entristeça por infidelidade à 

graça e peço com todo meu coração para ser afastado do menor pecado 

que seja contra Vós. Misericordiosamente guarde todos os meus 

pensamentos e fazei com que eu possa sempre ver a Vossa luz, e ouvir a 

Vossa voz, e seguir Vossas inspirações graciosas. Eu me apego e me 

entrego a Vós e peço, por Vossa compaixão, que me guarde em minha 

fraqueza. Sob os pés perfurados de Jesus, olhando para Suas Cinco 

Chagas,  confiando no seu Sangue e adorando Seu Lado aberto e coração 

aflito, eu Vos imploro, Espírito adorável, ajudante de minha fraqueza, 

para manter-me na Vossa graça. Que eu nunca possa pecar contra Vós. 

Dai-me a graça, ó Espírito Santo, Espírito do Pai e do Filho para lhe dizer 

sempre e em toda parte: “Fala Senhor que Seu  servo escuta. Amem. 

 

Oração para os Sete Dons do Espírito Santo 

Ó Senhor Jesus Cristo, que, antes de subir ao céu fez promessa de enviar 

o Espírito Santo para terminar o seu trabalho na alma dos Seus Apóstolos 

e Discípulos, se dignou a conceder o mesmo Espírito Santo para que Ele 

possa me aperfeiçoar na minha alma o trabalho de Sua graça e Seu amor. 

Conceda-me o Espírito de Sabedoria para que eu possa desprezar as coisas 

perecíveis deste mundo e aspirar somente as coisas que são eternas, o 

espírito de compreensão para iluminar a minha mente com a luz da tua 

verdade divina, o Espírito de conselho que eu possa sempre escolher a 

melhor forma de agradar a Deus e ganhar o céu, o Espírito de fortaleza 

para que eu possa suportar minha cruz com você e que eu possa superar 

com coragem todos os obstáculos que se opõem a minha salvação, o 

Espírito de conhecimento para que eu possa conhecer a Deus e conhecer 

a mim mesmo e crescer perfeito na ciência dos santos, o espírito de 

piedade para que eu possa encontrar o serviço de Deus doce e amável, e 

o espírito de medo que eu possa ser preenchido com uma reverência 

amorosa para com Deus e ter medo em de  alguma maneira de desagradar 

a Ele. Marque-me, Senhor com o sinal de seus verdadeiros discípulos, e 

me anime em todas as coisas com o Seu Espírito. Amem. 



Novena ao Espírito Santo para os Sete Dons 

 

QUARTO DIA 
 

Tu na frieza da labuta conforta,  

doce agradável calor  

e consolo no meio da desgraça. 

 

O dom da fortaleza 

Pelo dom da fortaleza a alma é reforçada contra o medo natural, e apoiada 

até o fim no cumprimento do dever. A Fortaleza confere à vontade um 

impulso e energia que move-a para fazer sem hesitação as tarefas mais 

árduas, para enfrentar os perigos, para calcar aos pés o respeito humano, 

e para suportar, sem queixa o martírio lento da tribulação, mesmo ao longo 

da vida. “Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.” 

 

Oração 

Vinde  Espírito Bendito de Fortaleza, sustenta a minha alma no tempo da 

angústia e da adversidade, sustenta meus esforços de santidade, fortalece 

a minha fraqueza, dai-me coragem contra todos os assaltos dos meus 

inimigos, que nunca pode ser vencido e separado de Ti, meu Deus e bem 

maior. Amem. 

 

Pai Nosso e Ave Maria ,  UMA VEZ.  

Glória ao Pai, SETE VEZES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ato de Consagração ao Espírito Santo 

De joelhos perante a grande multidão de testemunhas celestes, eu me 

ofereço, minha alma e meu corpo a Vós, Espírito Eterno de Deus. Eu 

adoro o brilho de Vossa pureza, o entusiasmo infalível de Vossa justiça, e 

a força do Vosso  amor. Vós sois a força e a luz da minha alma. Em Vós 

eu vivo, me movo e sou. Que eu nunca O entristeça por infidelidade à 

graça e peço com todo meu coração para ser afastado do menor pecado 

que seja contra Vós. Misericordiosamente guarde todos os meus 

pensamentos e fazei com que eu possa sempre ver a Vossa luz, e ouvir a 

Vossa voz, e seguir Vossas inspirações graciosas. Eu me apego e me 

entrego a Vós e peço, por Vossa compaixão, que me guarde em minha 

fraqueza. Sob os pés perfurados de Jesus, olhando para Suas Cinco 

Chagas,  confiando no seu Sangue e adorando Seu Lado aberto e coração 

aflito, eu Vos imploro, Espírito adorável, ajudante de minha fraqueza, 

para manter-me na Vossa graça. Que eu nunca possa pecar contra Vós. 

Dai-me a graça, ó Espírito Santo, Espírito do Pai e do Filho para lhe dizer 

sempre e em toda parte: “Fala Senhor que Seu  servo escuta. Amem. 

 

Oração para os Sete Dons do Espírito Santo 

Ó Senhor Jesus Cristo, que, antes de subir ao céu fez promessa de enviar 

o Espírito Santo para terminar o seu trabalho na alma dos Seus Apóstolos 

e Discípulos, se dignou a conceder o mesmo Espírito Santo para que Ele 

possa me aperfeiçoar na minha alma o trabalho de Sua graça e Seu amor. 

Conceda-me o Espírito de Sabedoria para que eu possa desprezar as coisas 

perecíveis deste mundo e aspirar somente as coisas que são eternas, o 

espírito de compreensão para iluminar a minha mente com a luz da tua 

verdade divina, o Espírito de conselho que eu possa sempre escolher a 

melhor forma de agradar a Deus e ganhar o céu, o Espírito de fortaleza 

para que eu possa suportar minha cruz com você e que eu possa superar 

com coragem todos os obstáculos que se opõem a minha salvação, o 

Espírito de conhecimento para que eu possa conhecer a Deus e conhecer 

a mim mesmo e crescer perfeito na ciência dos santos, o espírito de 

piedade para que eu possa encontrar o serviço de Deus doce e amável, e 

o espírito de medo que eu possa ser preenchido com uma reverência 

amorosa para com Deus e ter medo em de  alguma maneira de desagradar 

a Ele. Marque-me, Senhor com o sinal de seus verdadeiros discípulos, e 

me anime em todas as coisas com o Seu Espírito. Amem. 



Novena ao Espírito Santo para os Sete Dons 

 

QUINTO DIA 
 

Luz imortal! Luz Divina!  

Visite Tu esses Teus corações,  

e nos preencha no mais íntimo do nosso ser! 

 

O Dom do Conhecimento 

O dom do Conhecimento permite à alma avaliar as coisas criadas em seu 

verdadeiro valor – em sua relação com Deus. O Conhecimento 

desmascara a pretensão de criaturas, revela o vazio, e aponta o seu 

propósito único e verdadeiro como instrumentos a serviço de Deus. Ele 

nos mostra o cuidado amoroso de Deus, mesmo na adversidade, e nos 

direciona para glorificá-Lo em todas as circunstâncias da vida. Guiados 

por sua luz, nós colocamos as primeiras coisas primeiro, e prêmio da 

amizade de Deus, cima de tudo. “O conhecimento é uma fonte de vida 

para aquele que possuí-lo.” 

 

Oração 

Vinde, Espírito Bendito do Conhecimento,  fazei com que eu possa 

perceber a vontade do Pai, mostra-me o nada das coisas terrenas, para que 

eu possa perceber a sua vaidade e usá-los apenas para Tua glória e minha 

salvação, olhando sempre para além deles para Ti, com tua recompensa 

eterna. Amem. 

 

Pai Nosso e Ave Maria ,  UMA VEZ.  

Glória ao Pai, SETE VEZES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ato de Consagração ao Espírito Santo 

De joelhos perante a grande multidão de testemunhas celestes, eu me 

ofereço, minha alma e meu corpo a Vós, Espírito Eterno de Deus. Eu 

adoro o brilho de Vossa pureza, o entusiasmo infalível de Vossa justiça, e 

a força do Vosso  amor. Vós sois a força e a luz da minha alma. Em Vós 

eu vivo, me movo e sou. Que eu nunca O entristeça por infidelidade à 

graça e peço com todo meu coração para ser afastado do menor pecado 

que seja contra Vós. Misericordiosamente guarde todos os meus 

pensamentos e fazei com que eu possa sempre ver a Vossa luz, e ouvir a 

Vossa voz, e seguir Vossas inspirações graciosas. Eu me apego e me 

entrego a Vós e peço, por Vossa compaixão, que me guarde em minha 

fraqueza. Sob os pés perfurados de Jesus, olhando para Suas Cinco 

Chagas,  confiando no seu Sangue e adorando Seu Lado aberto e coração 

aflito, eu Vos imploro, Espírito adorável, ajudante de minha fraqueza, 

para manter-me na Vossa graça. Que eu nunca possa pecar contra Vós. 

Dai-me a graça, ó Espírito Santo, Espírito do Pai e do Filho para lhe dizer 

sempre e em toda parte: “Fala Senhor que Seu  servo escuta. Amem. 

 

Oração para os Sete Dons do Espírito Santo 

Ó Senhor Jesus Cristo, que, antes de subir ao céu fez promessa de enviar 

o Espírito Santo para terminar o seu trabalho na alma dos Seus Apóstolos 

e Discípulos, se dignou a conceder o mesmo Espírito Santo para que Ele 

possa me aperfeiçoar na minha alma o trabalho de Sua graça e Seu amor. 

Conceda-me o Espírito de Sabedoria para que eu possa desprezar as coisas 

perecíveis deste mundo e aspirar somente as coisas que são eternas, o 

espírito de compreensão para iluminar a minha mente com a luz da tua 

verdade divina, o Espírito de conselho que eu possa sempre escolher a 

melhor forma de agradar a Deus e ganhar o céu, o Espírito de fortaleza 

para que eu possa suportar minha cruz com você e que eu possa superar 

com coragem todos os obstáculos que se opõem a minha salvação, o 

Espírito de conhecimento para que eu possa conhecer a Deus e conhecer 

a mim mesmo e crescer perfeito na ciência dos santos, o espírito de 

piedade para que eu possa encontrar o serviço de Deus doce e amável, e 

o espírito de medo que eu possa ser preenchido com uma reverência 

amorosa para com Deus e ter medo em de  alguma maneira de desagradar 

a Ele. Marque-me, Senhor com o sinal de seus verdadeiros discípulos, e 

me anime em todas as coisas com o Seu Espírito. Amem. 

 



Novena ao Espírito Santo para os Sete Dons 

 

SEXTO DIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Dom de Entendimento 

A Compreensão, como um dom do Espírito Santo, ajuda-nos a 

compreender o significado das verdades da nossa santa religião. Pela fé 

nós a conhecemos, mas pelo entendimento é que aprendemos a apreciá-la 

e saboreá-la. Ele nos permite penetrar no significado profundo das 

verdades reveladas e através delas sermos vivificados para o novo na vida. 

Nossa fé deixa de ser estéril e inativa, mas inspira um modo de vida que 

é um testemunho eloquente da fé que está em nós; começamos a “andar 

ricos de Deus, em todas as coisas agradáveis a Ele  e crescendo no 

conhecimento de Deus.” 

 

Oração 

Vinde, Espírito de Entendimento,  ilumine as nossas mentes, para que 

possamos conhecer e acreditar em todos os mistérios da salvação, e 

possamos merecer a ver a luz eterna na Tua luz, e na luz da glória de ter 

uma visão clara de Ti, do Pai e do Filho. Amem. 

 

Pai Nosso e Ave Maria ,  UMA VEZ.  

Glória ao Pai, SETE VEZES. 

 

 

 

 

 

 

 



Ato de consagração ao Espírito Santo 

De joelhos perante a grande multidão de testemunhas celestes, eu me 

ofereço, minha alma e meu corpo a Vós, Espírito Eterno de Deus. Eu 

adoro o brilho de Vossa pureza, o entusiasmo infalível de Vossa justiça, e 

a força do Vosso  amor. Vós sois a força e a luz da minha alma. Em Vós 

eu vivo, me movo e sou. Que eu nunca O entristeça por infidelidade à 

graça e peço com todo meu coração para ser afastado do menor pecado 

que seja contra Vós. Misericordiosamente guarde todos os meus 

pensamentos e fazei com que eu possa sempre ver a Vossa luz, e ouvir a 

Vossa voz, e seguir Vossas inspirações graciosas. Eu me apego e me 

entrego a Vós e peço, por Vossa compaixão, que me guarde em minha 

fraqueza. Sob os pés perfurados de Jesus, olhando para Suas Cinco 

Chagas,  confiando no seu Sangue e adorando Seu Lado aberto e coração 

aflito, eu Vos  iedade, Espírito adorável, ajudante de minha fraqueza, 

para manter-me na Vossa graça. Que eu nunca possa pecar contra Vós. 

Dai-me a graça, ó Espírito Santo, Espírito do Pai e do Filho para lhe dizer 

sempre e em toda parte: “Fala Senhor que Seu  servo escuta. Amem. 

 

Oração para os Sete Dons do Espírito Santo 

Ó Senhor Jesus Cristo, que, antes de subir ao céu fez promessa de enviar 

o Espírito Santo para terminar o seu trabalho na alma dos Seus Apóstolos 

e Discípulos, se dignou a  iedade o mesmo Espírito Santo para que Ele 

possa me aperfeiçoar na minha alma o trabalho de Sua graça e Seu amor. 

Conceda-me o Espírito de Sabedoria para que eu possa desprezar as coisas 

perecíveis  iedade   o e  iedade somente as coisas que são eternas, 

o espírito de compreensão para iluminar a minha mente com a luz da tua 

verdade divina, o Espírito de conselho que eu possa sempre escolher a 

melhor forma de agradar a Deus e ganhar o céu, o Espírito de  iedade   

para que eu possa suportar minha cruz com você e que eu possa  iedade  

com coragem todos os obstáculos que se opõem a minha salvação, o 

Espírito de conhecimento para que eu possa conhecer a Deus e conhecer 

a mim mesmo e crescer perfeito na ciência dos santos, o espírito de 

 iedade para que eu possa encontrar o serviço de Deus doce e amável, e 

o espírito de medo que eu possa ser preenchido com uma reverência 

amorosa para com Deus e ter medo em de  alguma maneira de desagradar 

a Ele. Marque-me, Senhor com o sinal de seus verdadeiros discípulos, e 

me anime em todas as coisas com o Seu Espírito. Amem. 



Novena ao Espírito Santo para os Sete Dons 

 

SÉTIMO DIA 
 

Cura as nossas feridas – a nossa força renova;  

Em nossa secura derrama Teu orvalho,  

lava as manchas de nossas culpas. 

 

O Dom do Conselho 

O dom do Conselho dota a alma com prudência sobrenatural, que lhe 

permite julgar prontamente e com razão, o que deve fazer, especialmente 

em circunstâncias difíceis. O Conselho aplica os princípios fornecidos 

pelo conhecimento e pela compreensão para os inúmeros casos concretos 

com que nos defrontamos no decorrer do nosso trabalho diário, como pais, 

professores, funcionários públicos e cidadãos cristãos. O conselho é o 

senso comum sobrenatural, um tesouro de valor inestimável na busca da 

salvação. “Acima de todas essas coisas, orai ao Altíssimo, para que Ele 

possa direcionar o teu caminho na verdade.” 

 

Oração 

Vinde, Espírito de Conselho, ajuda-me e me guie em todos os meus 

caminhos, para que eu possa sempre fazer a Tua santa vontade. Inclina o 

meu coração para o que é bom, afaste-o para longe de tudo que é mau, e 

dirigi-me pelo caminho reto de Teus mandamentos para  o objetivo da 

vida eterna o qual eu desejo. 

 

Pai Nosso e Ave Maria ,  UMA VEZ.  

Glória ao Pai, SETE VEZES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ato de Consagração ao Espírito Santo 

De joelhos perante a grande multidão de testemunhas celestes, eu me 

ofereço, minha alma e meu corpo a Vós, Espírito Eterno de Deus. Eu 

adoro o brilho de Vossa pureza, o entusiasmo infalível de Vossa justiça, e 

a força do Vosso  amor. Vós sois a força e a luz da minha alma. Em Vós 

eu vivo, me movo e sou. Que eu nunca O entristeça por infidelidade à 

graça e peço com todo meu coração para ser afastado do menor pecado 

que seja contra Vós. Misericordiosamente guarde todos os meus 

pensamentos e fazei com que eu possa sempre ver a Vossa luz, e ouvir a 

Vossa voz, e seguir Vossas inspirações graciosas. Eu me apego e me 

entrego a Vós e peço, por Vossa compaixão, que me guarde em minha 

fraqueza. Sob os pés perfurados de Jesus, olhando para Suas Cinco 

Chagas,  confiando no seu Sangue e adorando Seu Lado aberto e coração 

aflito, eu Vos imploro, Espírito adorável, ajudante de minha fraqueza, 

para manter-me na Vossa graça. Que eu nunca possa pecar contra Vós. 

Dai-me a graça, ó Espírito Santo, Espírito do Pai e do Filho para lhe dizer 

sempre e em toda parte: “Fala Senhor que Seu  servo escuta. Amem. 

 

Oração para os Sete Dons do Espírito Santo 

Ó Senhor Jesus Cristo, que, antes de subir ao céu fez promessa de enviar 

o Espírito Santo para terminar o seu trabalho na alma dos Seus Apóstolos 

e Discípulos, se dignou a conceder o mesmo Espírito Santo para que Ele 

possa me aperfeiçoar na minha alma o trabalho de Sua graça e Seu amor. 

Conceda-me o Espírito de Sabedoria para que eu possa desprezar as coisas 

perecíveis deste mundo e aspirar somente as coisas que são eternas, o 

espírito de compreensão para iluminar a minha mente com a luz da tua 

verdade divina, o Espírito de conselho que eu possa sempre escolher a 

melhor forma de agradar a Deus e ganhar o céu, o Espírito de fortaleza 

para que eu possa suportar minha cruz com você e que eu possa superar 

com coragem todos os obstáculos que se opõem a minha salvação, o 

Espírito de conhecimento para que eu possa conhecer a Deus e conhecer 

a mim mesmo e crescer perfeito na ciência dos santos, o espírito de 

piedade para que eu possa encontrar o serviço de Deus doce e amável, e 

o espírito de medo que eu possa ser preenchido com uma reverência 

amorosa para com Deus e ter medo em de  alguma maneira de desagradar 

a Ele. Marque-me, Senhor com o sinal de seus verdadeiros discípulos, e 

me anime em todas as coisas com o Seu Espírito. Amem. 



Novena ao Espírito Santo para os Sete Dons 

 

OITAVO DIA 
 

Dobre o coração teimoso e,  

derreta o frio congelado transformando em quente.  

Guia os passos que se vão desviar! 

 

O Dom da Sabedoria 

Incorporando todos os outros dons, como a caridade que abrange todas as 

outras virtudes, a sabedoria é o mais perfeito dos presentes. Da sabedoria 

é que está escrito “todas as coisas boas vieram para mim com ela, e 

inumeráveis riquezas através de suas mãos.” É o dom  da Sabedoria que 

fortalece a nossa fé, fortalece a esperança, a caridade aperfeiçoa, e 

promove a prática da virtude no mais alto grau. A Sabedoria ilumina a 

mente para discernir e saborear as coisas divinas, na apreciação do que 

alegrias terrenas perdem seu sabor, enquanto a Cruz de Cristo produz uma 

doçura divina de acordo com as palavras do Salvador: “Toma a tua cruz e 

segue- me, pois o  meu jugo é suave e o meu fardo é leve”. 

 

Oração 

Vinde, Espírito de Sabedoria, e revelar a minha alma os mistérios das 

coisas celestiais, a sua superioridade, grandeza, poder e beleza sobre tudo. 

Ensina-me a amá-los acima e além de todas as alegrias e satisfações que 

se passam de terra. Ajuda-me a alcançá-los e possuí-los para sempre. 

Amem. 

 

Pai Nosso e Ave Maria ,  UMA VEZ.  

Glória ao Pai, SETE VEZES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ato de Consagração ao Espírito Santo 

De joelhos perante a grande multidão de testemunhas celestes, eu me 

ofereço, minha alma e meu corpo a Vós, Espírito Eterno de Deus. Eu 

adoro o brilho de Vossa pureza, o entusiasmo infalível de Vossa justiça, e 

a força do Vosso  amor. Vós sois a força e a luz da minha alma. Em Vós 

eu vivo, me movo e sou. Que eu nunca O entristeça por infidelidade à 

graça e peço com todo meu coração para ser afastado do menor pecado 

que seja contra Vós. Misericordiosamente guarde todos os meus 

pensamentos e fazei com que eu possa sempre ver a Vossa luz, e ouvir a 

Vossa voz, e seguir Vossas inspirações graciosas. Eu me apego e me 

entrego a Vós e peço, por Vossa compaixão, que me guarde em minha 

fraqueza. Sob os pés perfurados de Jesus, olhando para Suas Cinco 

Chagas,  confiando no seu Sangue e adorando Seu Lado aberto e coração 

aflito, eu Vos imploro, Espírito adorável, ajudante de minha fraqueza, 

para manter-me na Vossa graça. Que eu nunca possa pecar contra Vós. 

Dai-me a graça, ó Espírito Santo, Espírito do Pai e do Filho para lhe dizer 

sempre e em toda parte: “Fala Senhor que Seu  servo escuta. Amem. 

 

Oração para os Sete Dons do Espírito Santo 

Ó Senhor Jesus Cristo, que, antes de subir ao céu fez promessa de enviar 

o Espírito Santo para terminar o seu trabalho na alma dos Seus Apóstolos 

e Discípulos, se dignou a conceder o mesmo Espírito Santo para que Ele 

possa me aperfeiçoar na minha alma o trabalho de Sua graça e Seu amor. 

Conceda-me o Espírito de Sabedoria para que eu possa desprezar as coisas 

perecíveis deste mundo e aspirar somente as coisas que são eternas, o 

espírito de compreensão para iluminar a minha mente com a luz da tua 

verdade divina, o Espírito de conselho que eu possa sempre escolher a 

melhor forma de agradar a Deus e ganhar o céu, o Espírito de fortaleza 

para que eu possa suportar minha cruz com você e que eu possa superar 

com coragem todos os obstáculos que se opõem a minha salvação, o 

Espírito de conhecimento para que eu possa conhecer a Deus e conhecer 

a mim mesmo e crescer perfeito na ciência dos santos, o espírito de 

piedade para que eu possa encontrar o serviço de Deus doce e amável, e 

o espírito de medo que eu possa ser preenchido com uma reverência 

amorosa para com Deus e ter medo em de  alguma maneira de desagradar 

a Ele. Marque-me, Senhor com o sinal de seus verdadeiros discípulos, e 

me anime em todas as coisas com o Seu Espírito. Amem. 



Novena ao Espírito Santo para os Sete Dons 

 

NONO DIA 
 

Tu, sobre quem sempre  

Te confessar e Te adorar,   

Teus sete dons, faz descer;  

dai-lhes conforto, quando eles morrerem;   

dai-lhes a vida contigo no alto,  

dar-lhes alegrias que nunca acabam.  

Amém 

 

Os Frutos do Espírito Santo 

Os dons do Espírito Santo aperfeiçoam as virtudes sobrenaturais, 

permitindo-nos  praticá-los com maior docilidade à inspiração divina. À 

medida que crescemos no conhecimento e no amor de Deus, sob a direção 

do Espírito Santo, o nosso serviço se torna mais sincero e generoso, a 

prática da virtude mais perfeita. Tais atos de virtude deixam o coração 

cheio de alegria e de consolação e são conhecidos como frutos do Espírito 

Santo. Estes frutos, por sua vez tornam a prática da virtude mais atraente 

e tornam-se um poderoso incentivo para os esforços ainda maiores no 

serviço de Deus, para servir o Seu reino. 

 

Oração 

Vinde, Espírito Divino, encher meu coração com teus frutos celestiais, 

Tua caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, 

mansidão, temperança, que nunca possa me cansar no serviço de Deus, 

mas pela submissão contínua fiel a Tua inspiração possa merecer estar 

unido eternamente contigo no amor do Pai e do Filho. Amem. 

 

Pai Nosso e Ave Maria ,  UMA VEZ.  

Glória ao Pai, SETE VEZES. 

 

 

 

 

 

 



Ato de Consagração ao Espírito Santo 

De joelhos perante a grande multidão de testemunhas celestes, eu me 

ofereço, minha alma e meu corpo a Vós, Espírito Eterno de Deus. Eu 

adoro o brilho de Vossa pureza, o entusiasmo infalível de Vossa justiça, e 

a força do Vosso  amor. Vós sois a força e a luz da minha alma. Em Vós 

eu vivo, me movo e sou. Que eu nunca O entristeça por infidelidade à 

graça e peço com todo meu coração para ser afastado do menor pecado 

que seja contra Vós. Misericordiosamente guarde todos os meus 

pensamentos e fazei com que eu possa sempre ver a Vossa luz, e ouvir a 

Vossa voz, e seguir Vossas inspirações graciosas. Eu me apego e me 

entrego a Vós e peço, por Vossa compaixão, que me guarde em minha 

fraqueza. Sob os pés perfurados de Jesus, olhando para Suas Cinco 

Chagas,  confiando no seu Sangue e adorando Seu Lado aberto e coração 

aflito, eu Vos imploro, Espírito adorável, ajudante de minha fraqueza, 

para manter-me na Vossa graça. Que eu nunca possa pecar contra Vós. 

Dai-me a graça, ó Espírito Santo, Espírito do Pai e do Filho para lhe dizer 

sempre e em toda parte: “Fala Senhor que Seu  servo escuta. Amem. 

 

Oração para os Sete Dons do Espírito Santo 

Ó Senhor Jesus Cristo, que, antes de subir ao céu fez promessa de enviar 

o Espírito Santo para terminar o seu trabalho na alma dos Seus Apóstolos 

e Discípulos, se dignou a conceder o mesmo Espírito Santo para que Ele 

possa me aperfeiçoar na minha alma o trabalho de Sua graça e Seu amor. 

Conceda-me o Espírito de Sabedoria para que eu possa desprezar as coisas 

perecíveis deste mundo e aspirar somente as coisas que são eternas, o 

espírito de compreensão para iluminar a minha mente com a luz da tua 

verdade divina, o Espírito de conselho que eu possa sempre escolher a 

melhor forma de agradar a Deus e ganhar o céu, o Espírito de fortaleza 

para que eu possa suportar minha cruz com você e que eu possa superar 

com coragem todos os obstáculos que se opõem a minha salvação, o 

Espírito de conhecimento para que eu possa conhecer a Deus e conhecer 

a mim mesmo e crescer perfeito na ciência dos santos, o espírito de 

piedade para que eu possa encontrar o serviço de Deus doce e amável, e 

o espírito de medo que eu possa ser preenchido com uma reverência 

amorosa para com Deus e ter medo em de  alguma maneira de desagradar 

a Ele. Marque-me, Senhor com o sinal de seus verdadeiros discípulos, e 

me anime em todas as coisas com o Seu Espírito. Amem. 


