
OraçãO dO SínOdO

Adsumus Sancte Spiritus

Eis-nos aqui, diante de Vós, Espírito Santo!
Eis-nos aqui, reunidos em vosso nome!

Só a Vós temos por Guia:  
vinde a nós, ficai connosco, 
e dignai-vos habitar em nossos corações.
Ensinai-nos o rumo a seguir 
e como caminhar juntos até à meta.

Nós somos débeis e pecadores: 
não permitais que sejamos causadores da desordem; 
que a ignorância não nos desvie do caminho, 
nem as simpatias humanas  
     ou o preconceito nos tornem parciais.

Que sejamos um em Vós,  
caminhando juntos para a vida eterna, 
sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça.

Nós vo-lo pedimos  
a Vós, que agis sempre em toda a parte,  
em comunhão com o Pai e o Filho,  
pelos séculos dos séculos. 
Ámen.
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Vinde, Espírito criador, 
visitai as Vossas almas; 
enchei com a graça do alto 
os corações que criastes. 

Sois chamado Consolador, 
altíssimo dom de Deus, 
fonte viva, fogo, caridade 
e unção espiritual. 

Vós que sete dons tendes, 
o dedo da direita de Deus, 
solene promessa do Pai 
que as palavras inspirais. 

Iluminai os sentidos, 
infundi o amor nos corações, 
fortalecei os nossos corpos 
de virtude para sempre. 

Afastai para longe o inimigo, 
dai-nos a paz sem demora; 
e assim guiados por Vós, 
evitaremos todo o mal. 

Fazei-nos conhecer o Pai, 
e revelai-nos o Filho, 
para acreditar sempre em Vós, 
Espírito que de ambos procedeis. 

Glória seja dada ao Pai, 
e ao Filho, que da morte 
ressuscitou, e ao Paráclito, 
pelos séculos dos séculos. 
Ámen.

Veni Creator Spiritus
Mentes tuorum visita 
Imple superna gratia 
Quae tu creasti, pectora

Qui diceris Paraclitus 
Donum Dei altissimi 
Fons vivus, ignis, caritas 
Et spiritalis unctio

Tu septiformis munere 
Dexterae Dei tu digitus 
Tu rite promissum Patris 
Sermóne ditans guttura

Accende lumen sensibus 
Infunde amórem córdibus 
Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti

Hostem repéllas longius 
Pacemque dones protinus 
Ductore sic te praevio 
Vitemus omne noxium

Per te sciámus da Patrem 
Noscamus atque Filium 
Teque utriúsque Spiritum 
Credamus omni tempore

Deo Patri sit gloria, 
et Filio qui a mortuis 
Surrexit, ac Paraclito, 
in saeculorum saecula. 
Amen.

Vinde, Espírito criador, 
visitai as Vossas almas; 
enchei com a graça do alto 
os corações que criastes. 

Sois chamado Consolador, 
altíssimo dom de Deus, 
fonte viva, fogo, caridade 
e unção espiritual. 

Vós que sete dons tendes, 
o dedo da direita de Deus, 
solene promessa do Pai 
que as palavras inspirais. 

Iluminai os sentidos, 
infundi o amor nos corações, 
fortalecei os nossos corpos 
de virtude para sempre. 

Afastai para longe o inimigo, 
dai-nos a paz sem demora; 
e assim guiados por Vós, 
evitaremos todo o mal. 

Fazei-nos conhecer o Pai, 
e revelai-nos o Filho, 
para acreditar sempre em Vós, 
Espírito que de ambos procedeis. 

Glória seja dada ao Pai, 
e ao Filho, que da morte 
ressuscitou, e ao Paráclito, 
pelos séculos dos séculos. 
Ámen.

Veni Creator Spiritus
Mentes tuorum visita 
Imple superna gratia 
Quae tu creasti, pectora

Qui diceris Paraclitus 
Donum Dei altissimi 
Fons vivus, ignis, caritas 
Et spiritalis unctio

Tu septiformis munere 
Dexterae Dei tu digitus 
Tu rite promissum Patris 
Sermóne ditans guttura

Accende lumen sensibus 
Infunde amórem córdibus 
Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti

Hostem repéllas longius 
Pacemque dones protinus 
Ductore sic te praevio 
Vitemus omne noxium

Per te sciámus da Patrem 
Noscamus atque Filium 
Teque utriúsque Spiritum 
Credamus omni tempore

Deo Patri sit gloria, 
et Filio qui a mortuis 
Surrexit, ac Paraclito, 
in saeculorum saecula. 
Amen.

Vinde, Espírito criador, 
visitai as Vossas almas; 
enchei com a graça do alto 
os corações que criastes. 

Sois chamado Consolador, 
altíssimo dom de Deus, 
fonte viva, fogo, caridade 
e unção espiritual. 

Vós que sete dons tendes, 
o dedo da direita de Deus, 
solene promessa do Pai 
que as palavras inspirais. 

Iluminai os sentidos, 
infundi o amor nos corações, 
fortalecei os nossos corpos 
de virtude para sempre. 

Afastai para longe o inimigo, 
dai-nos a paz sem demora; 
e assim guiados por Vós, 
evitaremos todo o mal. 

Fazei-nos conhecer o Pai, 
e revelai-nos o Filho, 
para acreditar sempre em Vós, 
Espírito que de ambos procedeis. 

Glória seja dada ao Pai, 
e ao Filho, que da morte 
ressuscitou, e ao Paráclito, 
pelos séculos dos séculos. 
Ámen.

Veni Creator Spiritus
Mentes tuorum visita 
Imple superna gratia 
Quae tu creasti, pectora

Qui diceris Paraclitus 
Donum Dei altissimi 
Fons vivus, ignis, caritas 
Et spiritalis unctio

Tu septiformis munere 
Dexterae Dei tu digitus 
Tu rite promissum Patris 
Sermóne ditans guttura

Accende lumen sensibus 
Infunde amórem córdibus 
Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti

Hostem repéllas longius 
Pacemque dones protinus 
Ductore sic te praevio 
Vitemus omne noxium

Per te sciámus da Patrem 
Noscamus atque Filium 
Teque utriúsque Spiritum 
Credamus omni tempore

Deo Patri sit gloria, 
et Filio qui a mortuis 
Surrexit, ac Paraclito, 
in saeculorum saecula. 
Amen.


