
NOVENA AO ESPÍRITO SANTO 5º DIA 

O Espírito Santo é o nosso Advogado 
 

Oração Inicial 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o 
fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis 
a face da Terra! 

Oremos: Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do 
Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o 
mesmo Espírito, e gozemos sempre de Suas consolações, por Cristo Senhor 
Nosso. Amém! 

 

Oração antes da meditação 

Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado «Criador», não somente 
porque sois Deus em relação a nós que somos «criaturas», mas também 
porque, inspirando em nossas almas novos pensamentos e afetos, criais em 
nós aquela santidade que é só obra Vossa! Atue sobre nós o Vosso poder 
divino e, enquanto nós Vos honrarmos com este devoto exercício, iluminai 
com a Vossa Luz Divina a nossa mente, fortalecei a nossa vontade e 
aumentai o nosso amor. Pela Vossa Suprema Graça, as nossas orações subam 
agradáveis a Vós e, do Céu, desçam sobre nós em abundância as Vossas 
divinas misericórdias. Amém! 

 

Meditação 

O Espírito Santo é nosso Advogado. Os fracos, os órfãos, e os sem direitos, 
têm necessidade de um defensor, de um advogado, que tenha no coração os 
interesses deles e trabalhe para fazer-lhes o bem. Aos cristãos, não falta este 
Advogado. Foi o Amante Salvador que nos prometeu e nos deu; e é o seu 
mesmo Amor: O Espírito Santo. Mas quem poderá nos dizer todo bem que 
nos faz este divino Advogado; aquele Amor Eterno cujas obras, palavras e 
relações com as almas são todas amor? E este Amor, como sabemos por meio 
de São Paulo, está especialmente connosco e vem em auxílio da nossa 
fraqueza quando rezamos. A nossa miséria é tão grande, que não sabemos 
rezar como convém; a nossa cegueira é tamanha que nem mesmo sabemos o 
que pedir. Mas é aqui que nos ajuda o Espírito Santo, que dentro de nós ora 
e suplica com gemidos inenarráveis; e porque «Aquele» que perscruta o 
nosso coração bem sabe aquilo que pedimos com tais gemidos inspirados 
pelo Espírito Santo, e nos dá a consoladora certeza de sermos ouvidos. 



Portanto, Deus mesmo ora em mim! O Eterno Amor vem em nós suscitar 
santos gemidos e acende muitos afetos em nosso coração, dessa forma, nos 
ajuda a invocar a divina Misericórdia. O Espírito Santo reza em mim e eleva 
a minha alma às fontes da Vida Eterna para enriquecê-la de todo bem! O 
Espírito Santo ora em mim e me dá tanta eficácia nas minhas pobres forças, 
que preciso honrar e agradecer dignamente ao Altíssimo. O Espírito Santo 
ora em mim e os tesouros da graça divina se abrem diante de mim e a meu 
favor e também para todos aqueles por quem eu rezo. O que pode ser negado 
para aquele cuja oração sobe ao céu unida aos gemidos inenarráveis do 
divino Amor? E mesmo se este fosse o único bem alcançado pela devoção 
ao Espírito Santo, já seríamos felizes o bastante. O Espírito Santo rezará 
também naqueles que o esqueceram? Momento para meditação pessoal 

 

Ó Divino Advogado das almas, que sois todo Amor, sempre Amor, perfeito 
Amor, eu exulto e alegro-me em saber que sois tão bom e que Vos dignastes 
morar dentro de nós, orar em nós e por nós e, assim, enviar ao Coração do 
Pai Celeste aqueles preciosos e inefáveis gemidos, que O movem para nos 
conceder todas as graças. Muito me arrependo agora, ó Espírito Santo, por 
não Vos ter conhecido e amado e por não ter apreciado o Vosso infinito 
poder de intercessão e de oração dentro de mim! Se a minha oração foi 
ineficaz é porque foi uma oração distraída e de pouca fé. Isto aconteceu 
porque eu não pensava em Vós, como meu divino Advogado e defensor; 
porque segui a confusão destes tempos e não procurei a instrução religiosa 
necessária para alimentar e cultivar a minha fé; por tudo isso, peço perdão, 
ó meu Mestre, Consolador e Santificador da minha alma. Mas, agora 
transformai a minha mente e o meu coração. Peço-Vos perdão, ó Espírito 
Santo, meu Senhor, e prometo cultivar a lembrança da Vossa presença em 
mim e não Vos esquecer jamais. Com o Vosso poder divino quero proclamar 
as verdades católicas, que são luz para a mente e alegria para o coração. 
 

Oração Final: 

Espírito Santo, prometido e suspirado Consolador, procedente do Pai e do 
Filho, que escutando a unânime oração dos discípulos, fraternalmente 
reunidos no Cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente: 
sede propício às nossas súplicas, reacendei o Fogo Divino do Vosso Amor 
nos corações dos homens e renovai a face da terra. Fazei resplandecer a 
Vossa luz até os confins da Terra, chamai novamente ao seio da Mãe Igreja 
Romana todas as igrejas separadas. 

 


