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Em oração, suplicamos à intercessão de 
São Judas Tadeu: Vem Espírito Santo!

“Entraram na cidade e subiram para a sala de cima. (...) 
Todos eles perseveraram na oração em comum, 

junto com algumas mulheres e Maria, mãe de Jesus, 
e com os irmãos dele” (At 1,12a.14).
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01. Refrão inicial 
(Para todos os dias)

Canto ao Espírito Santo

02. Hino 
(Para todos os dias)

Opção 1: Vem Espírito Criador 

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 procedeis do seu amor

fazei-nos sempre firmes crer.
 
Opção 2: O Espírito Santo na vida e 
missão de São Judas Tadeu
 
Ó Divino Espírito Santo
Que nos destes o Verbo de Deus
E por Ele, escolhestes um servo
Primo e apóstolo, Judas Tadeu 

O desígnio do Pai conduzistes
Pelo Filho, vida e salvação 
Pelo apóstolo, nobre testemunho 
Tantos povos, evangelização. 

A missão do Senhor vós ungistes
Divindade plena na plena humanidade 
A missão ao apóstolo conferistes
O martírio ao pregar a verdade

Nas palavras do Verbo Divino 
Realizastes a nova criação 
Inspirastes o apóstolo primo 
Na fiel e exemplar pregação. 

No cenáculo fostes esperança 
Nove dias de intensa oração 
Com Maria, mãe do Cristo, e os doze 
Receberam a consolação.   

Como vento impetuoso soprastes
Línguas de fogo do céu que desceu 
Derramastes os dons aos apóstolos 
Entre eles, São Judas Tadeu. 

Na certeza da Ressurreição 
De ver o Senhor ao céu subir 
Ao avô Cléofas na volta à Emaús 
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Confirmou-lhe ao pão repartir
As memórias do que o Cristo falou
Veio-lhe todas, em sua missão 
Na Galileia, Judeia, Mesopotâmia
Aos judeus, helênicos e pagãos.

Ó Divino que o apóstolo guiastes  
Pela história da Igreja o firmastes 
Padroeiro dos desesperados 
O discreto apóstolo coroastes 

Hoje nós, a Igreja, aguarda 
Renovada esperança e conversão 
Ao Espírito rendemos o culto 
Esperando a manifestação

Vossos dons, frutos e carismas 
Derramai sobre nós, ó Senhor 
Os que a São Judas vós concedestes
Sobretudo, o vosso amor. 

Renovado, Pentecostes aproxima 
E felizes reunidos cantamos 
Os mistérios da glória divina 
Na novena o caminho trilhamos

Glória ao Pai que o Espírito nos deu 
Por Jesus Cristo, o Filho de Deus 
Hoje os três manifestam a glória 
A São Judas e a nós filhos seus!

03. Oração 
(Para todos os dias)

Vinde, Espírito Santo, enchei os cora-
ções dos vossos fiéis e acendei neles 
o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso 
Espírito e tudo será criado, e renova-

reis a face da Terra!
Oremos: Deus que instruístes os co-
rações dos Vossos fiéis, com a luz do 
Espírito Santo, fazei que apreciemos 
retamente todas as coisas, segundo o 
mesmo Espírito e gozemos sempre 
de Sua consolação, por Cristo Senhor 
Nosso. Amém.

04. Palavra de Deus 
(Própria de cada dia)

05. Meditação 
(Breves palavras ou silêncio)

06. Hino
(Recitado ou cantado)

Vem Santo Espírito
Antífona (Própria do dia)
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
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Dai à vossa Igreja, que espera e deseja
Vossos sete dons, vossos sete dons
Dai em prêmio ao forte uma santa 
morte 
Alegria eterna.

Demos Glória a Deus Pai onipotente 
E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor 
Nosso
E ao Espírito que habita em nosso peito 
Pelos séculos dos séculos. Amém.

07. Pai nosso 

08. Bênção final 
(Com as velas acesas a partir do Círio Pascal, o 
presidente abençoa a assembleia reunida. En-
quanto as velas são acesas, pode-se entoar um 
breve refrão: “A nós descei divina luz...”; “Ó 
Luz do Senhor...” ou outro canto apropriado.)

Pres.: O Senhor esteja convosco.
T.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Deus, o Pai das luzes, que ilumi-
nou os corações dos discípulos derra-
mando sobre eles o Espírito Santo, vos 
conceda a alegria de sua bênção e a 
plenitude dos dons do mesmo Espírito.
T.: Amém.
Pres.: Aquele fogo descido de modo 
admirável sobre os discípulos purifi-
que os vossos corações de todo mal e 
vos transfigure em sua luz.
T.: Amém.
Pres.: Aquele que na proclamação de 
uma só fé reuniu todas as línguas vos 
faça perseverar na mesma fé passando 
da esperança à realidade.
T.: Amém.

Pres.: Abençoe-vos Deus todo-pode-
roso, Pai e Filho † e Espírito Santo.
T.: Amém.
Pres.: Glorificai o Senhor com vossa 
vida; ide em paz e o Senhor vos acom-
panhe.
T.: Graças a Deus.

09. Canto final (À escolha)

1º dia 
Espírito Santo, criador 

com o Pai e o Filho

- Dom infuso pelo Batismo a fazer memória: 
Ciência
- Dom efuso a pedir: Palavra de Ciência
- Fruto a se alcançar: Alegria
- Símbolo: Ar

04. Palavra de Deus
Gn 1,1-2.2,2-4

1No princípio, Deus criou o céu e ter-
ra. 2A terra era sem forma e vazia, e 
sobre o abismo havia trevas, e o Es-
pírito de Deus pairava sobre as águas. 
E Deus falou (...) e todas as coisas se 
fizeram (...). 2,2 No sétimo dia, Deus 
concluiu toda a obra que fizera; no sé-
timo dia, repousou de toda a obra que 
fizera. 3E Deus abençoou o sétimo dia 
e o santificou, por ser o dia em que 
Deus repousou de toda a obra da cria-
ção que fizera. 4Essa é a origem do céu 
e da terra quando foram criados. 

05. Meditação 
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06. Antífona para o hino – Vem Santo 
Espírito
Antífona: Vossa tristeza vai mudar-
-se em alegria;* e ninguém pode tirar 
vossa alegria. Aleluia.* 
Espírito de Deus, enviai dos céus... 
(Seguir na página 5)

2º dia
Espírito Santo, o Paráclito

- Dom infuso pelo Batismo a fazer memória: 
Inteligência  
- Dom efuso a pedir: Dom da oração movida 
pelo Espírito 
- Fruto a se alcançar: Bondade
- Símbolo: A Palavra

04. Palavra de Deus

Ex 3,1-2.4b.6b.7b.10.12b
1Certo dia Moisés (...) levou o rebanho 
para o outro lado do deserto e chegou 
ao monte de Deus, o Horeb. 2E apare-
ceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama 
de fogo no meio de uma sarça. (...) 4bEn-
tão, do meio da sarça, Deus o chamou e 
disse: “Moisés, Moisés!” (...) “6bEu sou 
o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, 
o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. (...) 
7bEu vi a humilhação do meu povo. (...) 
10Agora vai! Eu te envio ao Faraó para 
que faças o meu povo, Israel, sair do 
Egito. (...) 12bEu estarei contigo.
  
05. Meditação 

06. Antífona para o hino – Vem Santo 
Espírito
Antífona: Vosso Pai que está nos céus 
há de dar o bom Espírito* para aqueles 

que lhe pedem. Aleluia.
Espírito de Deus, enviai dos céus... 
(Seguir na página 5)

3º dia 
Espírito Santo, o amor 

entre o Pai e o Filho

- Dom infuso pelo Batismo a fazer 
memória: Temor de Deus
- Dom efuso a pedir: Interpretação
- Fruto a se alcançar: Amor
- Símbolo: Fogo

04. Palavra de Deus
1Jo 1,1.6

1Todo aquele que crê, que Jesus é o 
Cristo, foi gerado de Deus, e quem 
ama aquele que gerou ama também 
aquele que dele foi gerado. 6Este é 
aquele que veio pela água e pelo san-
gue. É o Espírito que dá testemunho, 
porque o Espírito é a Verdade.   

05. Meditação 

06. Antífona para o hino – Vem Santo 
Espírito
Antífona: Meu Pai, revelei o teu 
nome àqueles os quais tu me deste.* 
Agora eu te peço por eles; não peço, 
porém, pelo mundo, pois venho a ti, 
aleluia*.
Espírito de Deus, enviai dos céus... 
(Seguir na página 5)
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4º dia
Espírito Santo, força 

e poder do alto

- Dom infuso pelo Batismo a fazer memória: 
Fortaleza
- Dom efuso a pedir: Cura
- Fruto a se alcançar: Perseverança
- Símbolo: Nuvem

04. Palavra de Deus
2Tm 1, 6-8

6Por isso, quero exortar-te a reavivar 
o dom que Deus te concedeu pela im-
posição de minhas mãos. 7Com efei-
to, Deus não nos deu um espírito de 
covardia, mas de fortaleza, de amor 
e de moderação. 8Portanto não te en-
vergonhes de testemunhar a favor de 
nosso Senhor, nem te envergonhes de 
mim, seu prisioneiro; mas, sustentado 
pela força de Deus, sofre comigo pelo 
evangelho. 
  
05. Meditação 

06. Antífona para o hino – Vem Santo 
Espírito
Antífona: Como o Pai sempre me 
ama,* assim também eu vos amei; per-
manecei no meu amor. Aleluia.
Espírito de Deus, enviai dos céus... 
(Seguir na página 5)

5º dia
Espírito Santo, enviado pelo Pai

- Dom infuso pelo Batismo a fazer 
memória: Conselho
- Dom efuso a pedir: Profecia
- Fruto a se alcançar:  Domínio de si
- Símbolo: Selo

04. Palavra de Deus
Jo 14, 25-28

25Eu vos tenho falado dessas coisas 
estando ainda convosco. 26Ora, o Pa-
ráclito, o Espírito Santo que o Pai en-
viará em meu nome, ele vos ensinará 
tudo o que eu vos tenho dito. 27Deixo-
-vos a paz, dou-vos a minha paz. Eu não 
a dou, como a dá o mundo. Não se per-
turbe, nem se atemorize o vosso coração. 
28Ouvístes o que voe disse: “Eu vou, mas 
voltarei a vós”.

05. Meditação 

06. Antífona para o hino – Vem Santo 
Espírito
Antífona: Jesus, ó Rei da glória,* 
Senhor do universo,* que, hoje glo-
rioso, subistes para os céus:* Man-
dai-nos vosso Espírito Prometido 
pelo Pai* e não nos deixeis órfãos.* 
Aleluia.  
Espírito de Deus, enviai dos céus... 
(Seguir na página 5)
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6º dia 
Espírito Santo, 

a unção do Pai e do Filho

- Dom infuso pelo Batismo a fazer memó-
ria: Piedade
- Dom efuso a pedir: Fé
- Fruto a se alcançar: Doçura
- Símbolo: Óleo

04. Palavra de Deus 
At 1,4-5

4Ao tomar a refeição com eles, deu-
-lhes esta ordem: “Não vos afasteis de 
Jerusalém, mas esperai a realização da 
promessa do Pai, da qual me ouvistes fa-
lar, quando eu disse: 5’João batizou com 
água; vós, porém, dentro de poucos dias, 
sereis batizados com o Espírito Santo’”. 

05. Meditação 

06. Antífona para o hino – Vem Santo 
Espírito
Antífona: O Senhor vai batizar-vos* 
no Divino Espírito Santo e no fogo * 
Aleluia.  
Espírito de Deus, enviai dos céus... 
(Seguir na página 5)

7º dia: 
Espírito Santo, hóspede da alma

- Dom infuso pelo Batismo a fazer memória: 
Sabedoria 
- Dom efuso a pedir: Discernimento
- Fruto a se alcançar: Amabilidade
- Símbolo: Água

04. Palavra de Deus
Ez 36, 25-27

25Aspergirei sobre vós água pura e se-
reis purificados. Eu vos purificarei de 
todas as impurezas e de todos os ído-
los. 26Eu vos darei um coração novo e 
porei em vós um espírito novo. Tirarei 
do vosso corpo o coração de pedra e 
vos darei um coração de carne. 27Porei 
em vós o meu espírito e farei com que 
andeis segundo minhas leis e cuideis 
de observar meus preceitos.  

05. Meditação 

06. Antífona para o hino – Vem Santo 
Espírito 
Antífona: O Espírito Paráclito fica-
rá em vosso meio, e em vós habitará. 
Aleluia. 
Espírito de Deus, enviai dos céus... 
(Seguir na página 5)
 

8º dia
Espírito Santo, o Santificador

- Dom infuso pelo Batismo a fazer memória: 
Entendimento
- Dom efuso a pedir: Dom de Milagres
- Fruto a se alcançar: Mansidão
- Símbolo: Perfume

04. Palavra de Deus
Jo 20, 21b-23

21bJesus entrou no meio da casa onde 
estava os seus discípulos e disse nova-
mente: “A paz esteja convosco. Como 
o Pai me enviou, eu também vos en-
vio”. 22Dito isso, soprou sobre eles e 



10

falou: “Recebei o Espírito Santo. 23A 
quem perdoardes os pecados, lhes se-
rão perdoados; a quem os retiverdes, 
lhes serão retidos”.   

05. Meditação 

06. Antífona para o hino – Vem Santo 
Espírito 
Antífona: Quando vier o Espírito da 
verdade,* vos ensinará toda a verda-
de,* e anunciará todas as coisas que 
virão.* Aleluia.  
Espírito de Deus, enviai dos céus... 
(Seguir na página 5)

9º dia 
Espírito Santo, o Pacificador

- Dom infuso pelo Batismo a fazer memó-
ria: Conhecimento
- Dom efuso a pedir: Dom da palavra de 
ciência
- Fruto a se alcançar: Temperança
- Símbolo: Pomba

04. Palavra de Deus
Jo 17, 20-23

20Eu não rogo somente por eles, mas 
também por aqueles que hão de crer 
em mim pela palavra deles. 21Que eles 
sejam um, como tu, Pai estás em mim, 
e eu em ti. Que também eles estejam 
em nós, a fim de que o mundo creia 
que tu me enviaste. 22Eu lhes dei a 
glória que tu me deste, para que eles 
sejam um, como nós somos um, 23eu 
neles e tu em mim. 

05. Meditação 

06. Antífona para o hino – Vem Santo 
Espírito
Antífona: O Espírito que procede do 
meu Pai haverá de me dar glória, 
Aleluia.  
Espírito de Deus, enviai dos céus... 
(Seguir na página 5)



11



12

SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU 
Av. Jabaquara, 2682 - São Paulo - SP | CEP 04046-500

Proibida reprodução sem autorização 
do Santuário São Judas Tadeu.

@saojudastadeusp 
@saojudastadeusp
@saojudastadeusp
@santuariosaojudastadeu
(11) 3504-5700 |      (11) 99204-8222
www.saojudas.org.br


