
DOM DO ESPÍRITO 

Pai que dás o Espírito, 
jamais recusas o Espírito Santo aos que te pedem; 
porque és o primeiro a desejar que o recebamos. 

Concede-nos este dom que resume e contêm todos os outros, 
este dom em que encerras todos os segredos 
de teu amor, toda a generosidade de teus benefícios. 

Este dom que é o próprio dom 
de teu coração paternal, no qual te entregas a nós. 

Este dom que nos traz tua vida mais íntima 
para nos fazer viver dela, 
este dom destinado a ampliar nosso coração 
nas dimensões universais do teu, 
este dom capaz de nos transformar de ponta a ponta, 
de nos curar de nossas fraquezas e de nos divinizar. 

Este dom de tua energia onipotente, indispensável 
ao cumprimento da missão que nos confias, 
este dom de tua felicidade, no fervor de amar, 
pois que no Espírito nos vem ao mesmo tempo 
o dom da alegria e a alegria da doação. 

Senhor, que difundes o Espírito, 
de teu seio correm fontes de água viva, 
efusão do Espírito. 

A glória da tua Ressurreição 
é a irradiação do Espírito Santo 
que se apoderou de toda a tua natureza humana, 
e a glória da tua Ascensão é o poder que tens 
de difundir o Espírito Santo no universo 
para dele fazer teu Reino. 

Todo o fruto de teu sacrifício redentor 
consiste no dom do Espírito, que nos traz 
o perdão dos pecados e a graça da filiação divina. 

Cumula-nos deste Espírito para nos comunicar 
toda a força de tua santidade e de teu amor. 

Faze-o penetrar no íntimo de nós mesmos, 
para que ele possa purificar-nos, espiritualizar-nos 
e inflamar-nos. 

Por teu Espírito, imprime em nossa alma 
tua semelhança e forma-nos em tua mentalidade. 

Por teu Espírito, comunica-nos tua doutrina 
e faze-nos viver a totalidade do Evangelho. 

Difunde teu Espírito com abundância 
para que ele possa envolver-nos, 
tomar-nos totalmente na sua caridade. 


