
 

VIGIAI E ORAI 

“Então, soprou sobre eles e disse: “Recebei o Espírito Santo." (João 20, 22) 

   

Para reviver o Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos e Maria 

que estavam reunidos no Cenáculo em Jerusalém (cf. At 2, 1-6) e celebrado anualmente pela 

Igreja 50 dias após o Domingo de Páscoa, o Ministério de Intercessão da RCC do Brasil realiza 

o Vigiai e Orai que consiste em 50 horas de Adoração, realizado nos dias que antecedem 

essa Solenidade.  

O Vigiai e Orai é um convite para “retornar ao Cenáculo” em Adoração e 

Intercessão, na presença do Senhor invocando o Espírito Santo com orações unânimes e 

sinceras pela unidade dos cristãos e para que acolhamos com a mente e com o coração 

o dom do Espírito Santo em nossa vida. 

 Como acontecerá? 

Nos dias 20 a 22 de maio, os intercessores estarão unidos ao Vigiai e Orai através 

da escala geral da vigília disponibilizada aos coordenadores do Ministério de Intercessão. É 

importante que haja organização para garantir que todos os horários estejam preenchidos em 

cada diocese ou setor. O intercessor opta por seu horário na escala para se dedicar em estar 

com o Senhor em adoração.  Para os momentos em que não for possível ficar diante do 

Sacrário, recomenda-se estar em atitude de adoração em espírito, com o coração unido ao 

coração de Deus. 

Intercessor, esteja vigilante e em oração diante do Senhor pela unidade dos 

cristãos e à espera de um Novo Pentecostes, que renove a nossa vida e missão. Tenhamos 

como motivação a frase da Beata Elena Guerra: “Retornemos ao Espírito Santo para 

que Ele retorne a nós!”. 

Seguem as orações sugeridas:  Infundi-nos o Teu Espírito de Amor, Oração pela 

Igreja e Ato de Consagração ao Espírito Santo.  



 

 
DIRECIONAMENTO DE ORAÇÃO 

 

Infundi-nos o Teu Espírito de Amor 
(Beata Elena Guerra) 
 
Ó Deus da Eucaristia, que desejas e deve ser amado por nós com toda inteligência, 

com todo coração e com a toda alma; como não temos a força para amar-te perfeitamente, 

nós te suplicamos: Derrama em nós o Teu Santo Espírito que É Amor! Que o Teu Divino Amor 

reine sobre toda nossa alma, e acenda com o Seu Fogo a nossa vida e a nossa morte, para que 

tudo em nós seja amor por Ti ó Jesus, que te tornas-te nosso Companheiro e nosso Alimento 

na Eucaristia.  

 

Oração pela Igreja 
(Beata Elena Guerra) 
 

Ó Espírito de Deus que és Deus Onipotente e Eterno com o Pai e o Filho. Sóis a 

Fonte de Amor Santíssimo e Santificador das nossas almas. A Vós recomendamos a Santa 

Igreja Católica. Vem Espírito Santo com Teus Dons! Vem enriquecer a alma de todos os fiéis! 

Oramos a Vós pelo Papa. Defende-o, consola-o, santifica-o, e ouça as suas preces. Oramos 

ainda por todos os sacerdotes: Desce sobre eles como nos apóstolos no Cenáculo! Acende a 

Luz do Teu Divino Amor, santifica-os e faça que eles guiem os fiéis pelo caminho do Paraíso. 

Amém! 

 

Ato de Consagração ao Espírito Santo 
(Beata Elena Guerra) 
 

Ó Divino Espírito, que descestes com a abundância dos Teus Dons sobre a primeira 

comunidade reunida no dia de Pentecostes entre os muros do Cenáculo, eis diante de Vós 

estes vossos servos que vos suplicam que se renove sobre eles o mesmo que realizastes 



 

naquele dia memorável. Nós nos consagramos a Vós, oferecendo-vos a nossa mente, a nossa 

vontade e o nosso coração. Que a Vossa Luz ilumine as nossas mentes, para que procuremos 

sempre a verdade, e não nos deixemos transviar por falsos profetas. Que a Vossa Graça 

rejuvenesça as nossas vontades e as torne capazes de resistir às insídias do demônio e da 

corrupção; que os Dons nos transformem em Apóstolos com a palavra e com o exemplo. 

Ó Divino Espírito, reaviva em nós os prodígios da Graça que se realizaram na 

primeira comunidade cristã; transforma-nos em hóstias viventes, e faz que vivendo em Vós, 

ofereçamos nossas vidas em oblação e sacrifício pela santificação e fidelidade de todos os 

Ministros Ordenados, e levemos à Igreja e a Cristo Redentor àqueles que nos rodeiam, 

contribuindo assim ao plano maravilhoso da Salvação da humanidade que em Pentecostes 

teve os primeiros frutos. Amém! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50HORAS 

ADORAÇÃO 
 

ESCALA DE ADORAÇÃO 

Intercessor, escolha seu horário! 

 

 

20 DE MAIO, QUINTA-FEIRA 

1ª Hora de 22:00h às 23:00h - 

2ª Hora de 23:00h às 00:00h -  

 

21 DE MAIO, SEXTA-FEIRA 

3ª Hora de 00:00h às 01:00h -  

4ª Hora de 01:00h às 02:00h - 

5ª Hora de 02:00h às 03:00h -   

6ª Hora de 03:00h às 04:00h -  

7ª Hora de 04:00h às 05:00h -  

8ª Hora de 05:00h às 06:00h -  

9ª Hora de 06:00h às 07:00h -  

10ª Hora de 07:00h às 08:00h -  



 

11ª Hora de 08:00h às 09:00h -  

12ª Hora de 09:00h às 10:00h -  

13ª Hora de 10:00h às 11:00h -  

14ª Hora de 11:00h às 12:00h -  

15ª Hora de 12:00h às 13:00h -  

16ª Hora de 13:00h às 14:00h -  

17ª Hora de 14:00h às 15:00h -   

18ª Hora de 15:00h às 16:00h -  

19ª Hora de 16:00h às 17:00h -  

20ª Hora de 17:00h às 18:00h -  

21ª Hora de 18:00h às 19:00h -  

22ª Hora de 19:00h às 20:00h -   

23ª Hora de 20:00h às 21:00h -  

24ª Hora de 21:00h às 22:00h -  

25ª Hora de 22:00h às 23:00h -  

26ª Hora de 23:00h às 00:00h -  

 

22 DE MAIO, SÁBADO 

27ª Hora de 00:00h às 01:00h -  

28ª Hora de 01:00h às 02:00h - 

29ª Hora de 02:00h às 03:00h -   

30ª Hora de 03:00h às 04:00h -  

31ª Hora de 04:00h às 05:00h -  

32ª Hora de 05:00h às 06:00h -  

33ª Hora de 06:00h às 07:00h -  



 

34ª Hora de 07:00h às 08:00h -  

35ª Hora de 08:00h às 09:00h -  

36ª Hora de 09:00h às 10:00h -  

37ª Hora de 10:00h às 11:00h -  

38ª Hora de 11:00h às 12:00h -  

39ª Hora de 12:00h às 13:00h -  

40ª Hora de 13:00h às 14:00h -  

41ª Hora de 14:00h às 15:00h -   

42ª Hora de 15:00h às 16:00h -  

43ª Hora de 16:00h às 17:00h -  

44ª Hora de 17:00h às 18:00h -  

45ª Hora de 18:00h às 19:00h -  

46ª Hora de 19:00h às 20:00h -   

47ª Hora de 20:00h às 21:00h -  

48ª Hora de 21:00h às 22:00h -  

49ª Hora de 22:00h às 23:00h -  

50ª Hora de 23:00h às 00:00h – 
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