
PEQUENO  
DEVOCIONÁRIO 

PARA USO EXCLUSIVAMENTE PESSOAL



Elena Maria Antônia Guerra
23 de JUNHO de 1835, Lucca, Itália
 
1835 - Batismo ( 23 de JUNHO)
1843 - Crisma
1844 - Comunhão
1862 -Cria as "Amigas Espirituais"
1866 - Entra para as "Damas da Caridade"
1867-Ingressa nas " Filhas de Maria"
1870 - Peregrinação à Roma, voto de amor
pelo Papa e descoberta de vocação. ( Ano do
Dilúvio de graças)
1870 - Ano do diluvio de graça 
1871-Funda as "Adoradoras de Jesus
Sacramentado"
1872-Abre uma Escola
1876-Encontra com Dom Bosco
1882 -Funda a Congregação Religiosa
 

Um pouco de Elena através de suas datas
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1889 - Escreve a Novena ao Espírito Santo
1890 - Primeira Edição da Novena  de
Pentecostes 
1895 -  Escreve ao Papa Leão XIII e começa o
Apostolado dos "Cenáculos permanentes"
1897 - Encontra pessoalmente com o Papa
1903 - É afastada das funções
1911 - A congregação é reconhecida
1914 - Morte 11 de Abril, Lucca ,Itália
1959  -  Beatificada pelo Papa João  XXIII
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Segunda - Feira 
Seu dia consagrado ao  Espírito Santo:

" Veni  Sancte  Spiritus" 

Seu lema ao Espírito Santo:

" Fazê - lo mais conhecido, amado e adorado" 

Seu desejo ardente sobre o Espírito Santo:

" Retornemos ao Espírito Santo para que  Ele
retorne a nós! " 

Seu principal pensamento ao Espírito Santo:

“Então, soprou sobre eles e disse: Recebei o
Espírito  Santo”  (Jo 20, 22)

Seu versículo predileto sobre o Espírito Santo: 



SUAS
PRINCIPAIS
ORAÇÕES



Oferta diária
       Ofereço-te, ó Divino Espírito Santo, a oração 
 de Maria e dos Apóstolos reunidos  no Cenáculo,
e a esta uno também a minha, para que se
realize em  mim, na Igreja e no mundo um
Pentecostes.

Crisma  Espiritual
Vem  ó Espírito Santo !
Vem ó Doce Hóspede da alma !
Vem a mim que te chamo com o mais vivo
desejo, 
Vem com a Tua Luz de paraíso,
Vem com a plenitude dos Teus Dons, 
Vem e estabelece em mim, a tua morada  para 
 sempre. 
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     Jesus Ressuscitado, uno-me aos teus
apóstolos reunidos no Cenáculo, e
desejo receber de Ti mesmo ó Jesus, O
Teu  Santo Espírito. 
  Soprastes sobre eles, no dia da
Ressurreição, pela primeira vez quando
entraste no Cenáculo. Tão grande é o      
Teu desejo Jesus de comunicar o Teu
Espírito! Naquele dia, conferistes aos
apóstolos, já como prova daquela
plenitude que reservavas  para o dia de
Pentecostes.
     Meu Jesus, toda vez que comungo,
eu Te recebo no pequeno cenáculo do
meu coração. Dá-me o Teu Espírito
Santo!

Uno - me  aos teus apóstolos 
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     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 noss'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.

Infundi-nos o Teu Espírito de Amor

8
Editora Cenáculo



     Senhor Ressuscitado, uno-me a
Maria para saudar-Te no esplendor
da  Tua humanidade gloriosa.
    Uno-me aos dois discípulos de
Emaús para implorar-Te luz para
minha mente, suave fogo no coração.
Preciso que sejas meu Companheiro
de jornada nesta vida e minha união
no banquete de amor.
    Uno-me, finalmente, aos teus
apóstolos reunidos no Cenáculo, e
desejo receber de Ti, ó meu Jesus, o
Teu Santo Espírito!
       Dá-me, ó Senhor, do Teu Espírito. 

Amém!

Doa-me o Teu Espírito, Fôlego de Vida
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    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!

Oração pela Igreja 
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     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 vosso 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.  

 

Ato de Consagração ao Espírito Santo 
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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 !
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      Senhor  Jesus , derrama  o Teu Espírito à
minha alma:  Batiza - me mais uma vez no
Teu Sangue ,associa - me à tua oblação
eucarística  no tabernáculo,  e enriquece- me
de graças sempre maiores, sobretudo,
infundi-me  o dom da oração verdadeira e
perseverante . 
    Doa-me um coração novo, purificado
pelo Teu Amor, onde os meus afetos sejam
agradáveis. Visita, Senhor, este meu pobre
coração e transforma - o em um vaso de
eleição. 
       Corrige as minhas intenções, para que
não sejam viciosas ou desordenadas, e faz
que as minhas ações sejam conforme à
Tua Vontade. 
   Torna-me semelhante a Ti  também na
paciência, para que eu suporte os
sofrimentos e as dificuldades junto de Vós. 

 

Ato de união  ao Espírito Santo
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       Faça com que eu fale Senhor, agindo
conforme o Teu Espírito: Que as minhas
palavras Te glorifiquem e sejam úteis ao
bem espiritual do meu  próximo. 
        Entrego, enfim, a Ti, todo o meu ser,
para que, mediante o Teu Espírito, o
plasme,o renove,o transforme, configurando-
o plenamente a Ti.
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ROSÁRIO
AO 
ESPÍRITO
SANTO



1.Vem ó Espírito de Sabedoria,
desapega-nos das coisas da terra e
infunde em nós o amor e o gosto pelas
coisas do Céu.    
 
 

       Repete-se 7 vezes: - Pai Santo, em Nome
de Jesus, manda o Teu Espírito para renovar
o mundo.          
        Ó Maria, que por obra do Espírito Santo,
concebestes o Salvador, rogai por nós! 

 
 

2.  Vem ó Espír i to  de Inte l igência, i lumina
a nossa mente com a Luz da Tua Eterna
Verdade e a enr iquece de santos
pensamentos.  
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3. Vem ó Espírito de Conselho, faz - nos
dóceis às Tuas Inspirações e guia-nos
na via da salvação.
 
4. Vem ó Espírito de Fortaleza,   daí-nos
a força, constância e vitória nas
batalhas contra nossos inimigos
espirituais. 
 
5. Vem ó Espírito de Ciência, seja O
Mestre de nossas almas, e ajuda-nos a
colocar em prática os Teus
Ensinamentos.  
 
6. Vem ó Espírito de Piedade, vem
habitar nos nossos corações para
possuir e santificar todos os nossos
afetos.
 
7. Vem ó Espírito de Santo Temor de
Deus, reina sobre as nossas vontades e
faz que estejamos sempre dispostos a
sofrer todo os males, antes que pecar.
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LADAINHA À
BEATA ELENA

GUERRA
          Irmãos e irmãs, a Ladainha e o Terço, foram
feitos por mim, e não possuem aprovação eclesiástica.
Por isso, vos peço, que essas orações sejam feitas
apenas em carácter pessoal. 
              Para os irmãos sacerdotes, traduzi a Liturgia
da Missa para o seu dia litúrgico. Caso essa liturgia seja
pública, é preciso a autorização do ordinário local.

 



Senhor, Tende piedade de nós!

Cristo, Tende piedade de nós!

Senhor, Tende piedade de nós!

 

Espírito Santo, Senhor que dá a Vida, 

Abençoai-me! 

Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho,

Conduzi-me!

Espírito Santo, digno de Glória e Adoração,

Tornai-me Vosso (a) Amigo (a)! 

 

Na hora da prova e da perturbação

Enviai-nos o Vosso Espírito, Senhor

Na tentação e na fragilidade

No combate contra o mal e o pecado

Na busca do verdadeiro bem e da verdadeira

alegria

Na decisão de permanecer em Vós e na vossa

amizade, 

Diariamente, para pedirmos sobre nós, a Igreja e

o mundo um Novo Pentecostes de Amor, 
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Elena, filha amada de Deus. 

Pede ao Santo Espírito por nós!

Elena, enamorada pela Igreja de Cristo.

Elena, ardente de amor pelo Divino Espírito.

Elena, filha de Maria.

Elena, filha obediente aos seus pais.

Elena, evangelizadora das crianças e

adolescentes.

Elena, amiga dos pobres.

Elena, dedicada ao estudo da Palavra de Deus.

Elena, alma orante.

Elena, inventora e escritora.

Elena, caneta de ouro.

Elena, amiga de Jesus Sacramentado.
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Elena, professora e fundadora.

Elena, ousada redatora ao Papa Leão.

Elena, mística de Pentecostes.

Elena, responsável pela consagração do século

XX ao Espírito Santo.

Elena, autora da Novena de Pentecostes.

Elena, primeira beata do Papa João XXIII.

Elena, precursora da pneumatologia do Concílio.

Elena, inspiradora dos movimentos carismáticos

católicos.

Elena, missionária pelas suas filhas Oblatas.

Elena, que intercede pelos que trabalham pelo

Espírito Santo.

Elena, Apóstola do Espírito Santo dos tempos

modernos.

21
Editora Cenáculo



Terço ao Espírito Santo
por intercessão da

B.Elena Guerra



CREDO

Creio no Espírito Santo, Senhor

que dá à vida, Que procede do

Pai e do Filho, com o Pai e o

Filho  é  Adorado  e Glorif icado,

Ele  que  falou pelos profetas.

 
PAI NOSSO 
PELO NOVO PENTECOSTES

1ª AVE –  Para que o Espírito

Santo seja mais CONHECIDO

2ª AVE –  Para que o Espírito

Santo seja mais AMADO

3ª AVE –  Para que o Espírito

Santo seja mais INVOCADO
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NOS MISTÉRIOS
 

1º Adoremos o Espírito Santo que
organizou a CRIAÇÃO DIVINA.
 
Nas contas grandes (Pai - Nosso):
Nós Te adoramos e    glorificamos
Espírito Santo!
 
Nas contas pequenas ( Ave - Maria):
Por intercessão de Elena Guerra:
Bendito seja o Espírito Santo,
Paráclito!
 
2º Adoremos o Espírito Santo que
falou e fala pelos SANTOS
PROFETAS.
 
- Nós Te Adoramos...
- Por intercessão...
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3º Adoremos o Espírito Santo que ao
descer sobre Maria, trouxe Jesus ao
mundo:
 
- Nós Te Adoramos...
- Por intercessão...
 
4º Adoramos o Espírito Santo que Se
derramou em Pentecostes:
 
- Nós Te Adoramos...
- Por intercessão...
 
5º Adoramos o Espírito Santo que
nos prepara para à Vinda de Jesus:
 
- Nós Te Adoramos...
- Por intercessão...
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       Ó Adorável Espírito de Deus, que

si manifestastes a Beata Elena

Guerra, com a abundância dos Teus

Dons e lhe confiaste à mensagem do

perene renovar-se de Teu

Pentecostes, pela docilidade e

fidelidade à missão a ela confiada,

nós Te pedimos de torná-la, ainda

hoje testemunha do Teu Amor, ao

escutar a nossa oração por... 

(fazer o pedido).

     Reaviva, ó Deus Consolador, a

nossa fé e a nossa esperança, a fim

de que possamos caminhar com

serena coragem rumo ao encontro

definitivo. Amém. 

Beata Elena Guerra, rogai por nós e

pelo novo Pentecostes!

Oração Pela Canonização
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      “A Mensagem de Elena Guerra

é sempre atual. Todos sentimos a

necessidade de uma contínua

efusão do Espírito Santo, como de

um Novo Pentecostes que renove

a face da Terra” (São João XXIII, o

Papa do “Espírito Santo” ao

beatificar a “Apóstola do Espírito

Santo” em 26 de Abril de 1959).
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Festa Liturgica: 23 de Maio



Criação do Conteúdo:
Padre Dudu
Arte: Tatá

 
 
 

Editora Cenáculo
Telefone: 41- 99136-1703
Facebook: Editora Cenáculo

Universal
E-mail: editoraecu@hotmail.com
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