NOVENA AO ESPÍRITO SANTO 9º DIA
Os benefícios do Espírito Santo
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
Os benefícios do Espírito Santo. Sem dúvida, os benefícios revelam o
Benfeitor, e quanto mais excelentes e múltiplos são os benefícios, tanto
indicam ser mais excelente e mais amoroso o Benfeitor. Nós nunca
poderemos chegar a conhecer todos os benefícios que recebemos do Espírito
Santo. A Igreja, por outro lado, com os nomes que O concede, nos mostra
grande parte de suas graças: Chamando-O de Luz dos Corações, a Igreja nos
revela a bela graça que Ele, o Espírito Santo, compartilha connosco através
das explicações Divinas. Chamando-O de Fogo, nos recorda como por meio
d´Ele vem ao nosso coração as chamas do Divino Amor. Como Doce
Hóspede da alma, nos assegura a sua presença em nós. E ainda como Pai dos
Pobres, Dispensador de Dons, Fonte Viva, Consolador Perfeito nos
acrescenta múltiplos benefícios que recebemos incessantemente por Ele!
Pelas simbólicas formas que quis assumir para dirigir-se aos mortais, se
conhece como melhor via, os benefícios do Paráclito. No Batismo do

Salvador, o Espírito Santo assume a forma de uma cândida Pomba. No
Mistério da Instituto Hesed • 56 Transfiguração de Nosso Senhor, S.
Ambrósio, S. Tomás e outros, reconhecem o Espírito Santo na fúlgida nuvem
que aparece sobre o Tabor, simbolizando a amorosa proteção do Paráclito
sobre nós, e ao mesmo tempo o princípio daquela sobrenatural fecundidade,
que o próprio Espírito Santo infunde nas almas. Quando depois, aparece no
Cenáculo como Celeste Fogo, distribui muitos dos seus benefícios, e
principalmente aquele de esclarecer e de inflamar as almas de santos ardores;
de comunicá-las a admirável atitude de fazer o bem e de conduzi-las a agir,
não mais humanamente e segundo a natureza, mas divinamente e segundo a
graça. E como o fogo converte em fogo aquilo que nele é imerso, assim o
Divino Fogo do Espírito Santo se não pode fazer-nos divinos por natureza,
torna-nos pela graça. Admira, ó alma fiel, estas maravilhas de amor, e diz se
não serão para ti grandes vantagens. Como devotos do Espírito Santo,
seguramente possuiremos seus benefícios
Ó Divino Espírito, entre todos os Vossos dons, existe um infinitamente mais
precioso que os outros; Dom que não tem nome particular, porque sois Vós
mesmo que verdadeiramente Vos doais às almas justas. Mas porque eu disse
que Aquele Dom não tem nome? É claro que nos é dado por Vós, que Jesus
chamou Dom Altíssimo de Deus, e não existe outro nome que melhor O
convenha. O que farão as nossas almas no fim desta Novena, ó Espírito
Santo? Pediremos o Dom do Altíssimo Deus que sois Vós mesmo! E para
obtê-Lo, deixaremos lugar no nosso coração, tirando todo afeto que não Vos
agrada. E vós, Eterno Amor, o que fareis? Ah, fazei tudo o que fizeste no
Cenáculo! Vem! Vem! Vem! Visitai as mentes dos Vossos servos e enchei os
corações de abundantes graças. Vem! E com as Vossas chamas, erradicai
de nós o velho Adão. Vem! E se apossando das potências da minha alma e
dos meus sentidos, regulai e dirigi todos os meus atos para Vós. Estendei
todos os Vossos benefícios a todos os crentes, e assim obteremos mais
rapidamente a renovação da face da Terra.
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.

