NOVENA A SÃO JOSÉ
ORAÇÃO DE INICIO:
INVOCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E CREDO

EM NOME DO PAI, FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. Amém
Vinde, ó santo Espírito,
vinde, Amor ardente,
acendei na terra vossa luz fulgente.
Vinde, Pai dos pobres: na dor e aflições,
vinde encher de gozo nossos corações.
Benfeitor supremo em todo o momento,
habitando em nós sois o nosso alento.
Descanso na luta e na paz encanto,
no calor sois brisa, conforto no pranto.
Luz de santidade, que no Céu ardeis,
abrasai as almas dos vossos fiéis.
Sem a vossa força e favor clemente,
nada há no homem que seja inocente.
Lavai nossas manchas, a aridez regai,
sarai os enfermos e a todos salvai.
Abrandai durezas para os caminhantes,
animai os tristes, guiai os errantes.
Vossos sete dons concedei à alma do que em Vós confia:
Virtude na vida, amparo na morte, no Céu alegria.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
- e acendei neles o fogo do Vosso amor.
Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado,
- e renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do
Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos
sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

Credo (Símbolo dos Apóstolos)
Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra; e em Jesus Cristo,
seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado;
desceu a mansão dos mortos;
ressuscitou no terceiro dia;
subiu ao céu,
está assentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso:
dali virá para julgar os vivos e os mortos.
Eu creio no Espírito Santo,
na santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos,
no perdão dos pecados,
na ressurreição da carne
e na vida eterna. Amém

