
INTENÇÕES 
DA ORAÇÃO DOS FIÉIS

PARA O ANO SACERDOTAL



INTRODUÇÃO

 A estrutura de cada uma das intenções que aqui se apresentam, está de 
acordo com as da Oração Universal para os domingos e solenidades.
Sempre que foi possível ou pareceu oportuno, o tema destas intenções inspirou-
se no Salmo Responsorial de cada domingo, nos documentos da Igreja para o 
Ano Sacerdotal, ou na vida quotidiana das comunidades.
 Entendeu-se, que a expressão «Ano Sacerdotal» é particularmente indicada 
para ajudar a assembleia orante a recordar este Ano Jubilar especial, pelo que 
se optou pela sua repetição em cada formulário.
 Não se indica a ordem desta intenção específica em relação às outras do 
mesmo formulário. Deixou-se à liberdade de cada presidente da celebração 
ou de cada leitor, introduzi-la sensivelmente a meio das outras intenções, sem 
eliminar nenhuma delas.
 Para facilitar a utilização das intenções propostas, houve o cuidado de 
as dispor de acordo com sucessão dos domingos, até à solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus, a 11 de Junho de 2010, em que chegará ao fim o Ano Sacerdotal 
iniciado a 19 de Junho de 2009.
 Apesar das limitações destas propostas, espera-se que elas ajudem as nossas 
assembleias dominicais a recordar, domingo a domingo, o Ano Sacerdotal.



ÚLTIMOS DOMINGOS DO TEMPO COMUM
DO ANO LITÚRGICO DE 2009

DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM
Pelas famílias cristãs do mundo inteiro,
para que, ao longo deste Ano Sacerdotal,
agradeçam, todos os dias, os pastores que as servem nas paróquias,
oremos, irmãos.

DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM
Para que, nas comunidades paroquiais da nossa Pátria,
particularmente neste Ano Sacerdotal,
pastores e fiéis dêem graças pela infinita misericórdia do Senhor,
oremos, irmãos.

DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM
Pelos fiéis que manifestam em suas obras a bondade de Jesus,
pelos pastores que a anunciam com júbilo neste Ano Sacerdotal,
e pelos doentes que a experimentam como dom que os conforta,
oremos ao Senhor.

DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM
Pelos pastores e fiéis que servem esta comunidade,
para que, em cada dia deste Ano Sacerdotal,
o Espírito os ensine a realizar maravilhas em favor do seu povo,
oremos ao Senhor.

Domingo XXXI do tempo comum
TODOS OS SANTOS
Pelos membros desta comunidade cristã, 
para que, ao longo do Ano Sacerdotal proclamado pelo Papa,
recordem, agradecidos, que o progresso dos fiéis alegra o coração dos pastores,
oremos, irmãos

DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM
Pelos ministros que sentem a alegria de servir a todos os homens,
pelos fiéis que os ajudam a louvar o Senhor com toda a alma,
e pelos jovens que, neste Ano Sacerdotal, se decidem por Cristo,
oremos, irmãos.
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DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM
Pelos baptizados que estão a fazer, deste Ano Sacerdotal,
uma ocasião propícia para crescerem na intimidade com Jesus, 
para que Ele os defenda e seja o seu refúgio,
oremos, irmãos.

Domingo XXXIV
NOSSO SENHOR JESSUS CRISTO, REI DO UNIVERSO
Por todos os filhos e filhas da Igreja, ministros e fiéis,
para que, neste Ano Sacerdotal, se deixem conquistar por Cristo,
a fim de serem, no mundo de hoje, mensageiros da esperança e da paz,
oremos ao Senhor.

DOMINGOS DO TEMPO DO ADVENTO
DO ANO LITÚRGICO DE 2009-2010

DOMINGO I DO ADVENTO
Por cada pastor ao serviço do povo de Deus,
para que, ao longo do Advento deste Ano Sacerdotal, 
Maria, Mãe da Igreja, os ajude a elevar a alma para o Senhor,
oremos, irmãos.

DOMINGO II DO ADVENTO
Pelos presbíteros ordenados neste Ano Sacerdotal, 
pelo nosso Pároco que nos fala das maravilhas do Senhor,
e por todos os jovens que se preparam para o sacerdócio,
oremos, irmãos.

Terça-feira da semana II
IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA
Por todos os párocos da nossa Diocese de N., para que, neste Ano Sacerdotal, 
dêem na sua vida um lugar especial à Virgem Imaculada, 
louvando-A e invocando-A diariamente,
oremos, por intercessão de Maria.

DOMINGO III DO ADVENTO
Para que a graça de Deus, neste Ano Sacerdotal, 
leve cada presbítero, à semelhança de São João Baptista,
a “diminuir” e a identificar-se mais com Jesus, servo de todos,
oremos, irmãos.
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DOMINGO IV DO ADVENTO
Pelos presbíteros da nossa Pátria e suas famílias,
para que, neste Ano Sacerdotal, o Senhor lhes mostre o seu rosto
e os ensine a imitar Jesus no amor por sua Mãe,
oremos, irmãos.

TEMPO DO NATAL

NATAL DO SENHOR
 Missa da Vigília
 Pelos bispos, presbíteros e diáconos do mundo inteiro,
 pelos que, neste Ano Sacerdotal, cantam as misericórdias do Senhor,
 e por quantos sentem dificuldades na sua vocação e ministério,
 oremos, irmãos.

NATAL DO SENHOR
 Missa da Noite
 Pelos presbíteros e fiéis que nesta noite estão tristes e sozinhos,
 para que experimentem a alegria do nascimento do Salvador
 e, com Maria, louvem a Deus, neste Ano Sacerdotal,
 oremos, irmãos.

NATAL DO SENHOR
 Missa da Aurora
 Pelos presbíteros ordenados neste Ano Sacerdotal,
 pelos diáconos que nele vão receber o dom do Sacerdócio,
 e pelos fiéis que dão graças pelos pastores que Deus lhes deu,
 oremos ao Senhor.

NATAL DO SENHOR
 Missa do Dia
 Pelos párocos que sentem o peso dos anos e da fadiga, 
 para que Jesus, médico celeste de eterna juventude,
 renove as suas forças durante este Ano Sacerdotal,
 oremos, irmãos.

Domingo dentro da Oitava do Natal
SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ 
Para que, por intercessão de Maria, Mãe dos presbíteros,
todos eles recebam do seu Filho, neste Ano Sacerdotal,
as graças de que precisam para O imitar,
oremos ao Senhor.

TEMPO DO NATAL
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Na Oitava do Natal do Senhor
SOLENIDADE DE SANTA MARIA, MÃE DE DEUS
Para que ao longo deste Ano Sacerdotal,
todos os ministros consagrem o seu coração à Virgem Maria, Mãe de Deus,
e sejam cumulados com as bênçãos da Mãe e do Filho,
oremos, irmãos. 

Domingo, dia 3 de Janeiro
EPIFANIA DO SENHOR
Por todos os presbíteros da Diocese de N.,
para que, em cada paróquia, neste Ano Sacerdotal,
renovem o convite jubiloso a adorar o Senhor no Santíssimo Sacramento,
oremos, irmãos.

Domingo, dia 10 de Janeiro
BAPTISMO DO SENHOR
Pelos que receberam o dom do Sacerdócio ministerial,
por quantos o põem ao serviço do crescimento do Reino,
e pelos que, neste Ano Sacerdotal, descobrem a sua beleza,
oremos, irmãos.

DOMINGOS DO TEMPO COMUM 
ANTES DA QUARESMA

DOMINGO II DO TEMPO COMUM
Para que o dom deste Ano Sacerdotal ajude os presbíteros
a serem imitadores da vida e das palavras de Jesus
e a anunciarem, com alegria, as maravilhas do Senhor,
oremos, irmãos.

DOMINGO III DO TEMPO COMUM
Por todos os ministros do povo de Deus,
para que, neste Ano Sacerdotal, experimentem em si mesmos
que as palavras do Senhor são espírito e vida,
oremos ao Senhor.

DOMINGO IV DO TEMPO COMUM
Para que os pregadores do Evangelho se inspirem nas palavras de Jesus,
e proclamem, neste Ano Sacerdotal, com as palavras e a vida,
a salvação de Deus, dom que se recebe e agradece,
oremos, irmãos.
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DOMINGO V DO TEMPO COMUM
Pelas comunidades que, neste Ano Sacerdotal, rezam pelos seus padres,
pelos movimentos que dão graças ao Pai pelo que deles recebem,
e pelos fiéis que os reconhecem como a Anjos que Deus lhes envia,
oremos ao Senhor.

DOMINGO VI DO TEMPO COMUM
Por todos aqueles que põem a sua esperança no Senhor,
para que sejam reconhecidos aos presbíteros que os servem,
particularmente ao longo deste Ano Sacerdotal,
oremos, irmãos.

QUARTA-FEIRA DE CINZAS, 
DOMINGOS E SOLENIDADES 
DO TEMPO DA QUARESMA

QUARTA-FEIRA DE CINZAS
Pelos presbíteros que animam as paróquias da nossa Diocese de N.,
para que façam da Quaresma deste Ano Sacerdotal,
ocasião propícia para crescerem na intimidade com Jesus,
oremos ao Senhor.

DOMINGO I DA QUARESMA
Pelos bispos, presbíteros e diáconos do mundo inteiro,
para que o mistério dos quarenta dias que Jesus esteve no deserto,
lhes dê o gosto de celebrar a Páscoa neste Ano Sacerdotal,
oremos, irmãos.

DOMINGO II DA QUARESMA
Para que, ao longo da Quaresma deste Ano Sacerdotal,
cada pároco proclame a fé em Jesus Cristo, nossa luz e salvação, 
e celebre fielmente a Eucaristia,
oremos ao Senhor.

DOMINGO III DA QUARESMA
Quando se faz o primeiro escrutínio dos catecúmenos

Para que, no decorrer deste Ano Sacerdotal,
nos aproximemos mais de Jesus, Filho de Maria,
e experimentemos a sua clemência e compaixão,
oremos ao Senhor.

TEMPO DA QUARESMA



8 ANO SACERDOTAL

DOMINGO III DA QUARESMA
Quando não se faz o primeiro escrutínio dos catecúmenos

Pelos ministros e fiéis que, neste Ano Sacerdotal,
vão aproximar-se mais de Jesus, Filho de Maria,
para que experimentem a sua clemência e compaixão,
oremos ao Senhor.

DOMINGO IV DA QUARESMA
Quando se faz o segundo escrutínio dos catecúmenos

Para que, neste Ano Sacerdotal,
os presbíteros dêem testemunho da misericórdia infinita de Deus,
e despertem nos cristãos o gosto de saborear como Ele é bom,
oremos ao Senhor

DOMINGO IV DA QUARESMA
Quando não se faz o segundo escrutínio dos catecúmenos

Para que os presbíteros, neste Ano Sacerdotal,
façam reavivar o dom que lhes foi dado pela imposição das mãos,
saboreando como o Senhor é bom,
oremos, irmãos.

Sexta-feira da semana IV (19 de Março)
S. JOSÉ, ESPOSO DA VIRGEM SANTA MARIA
Em vez da quarta intenção do formulário deste dia, utilizar esta:

Pelos jovens dos nossos Seminários, e pelos que trabalham na sua formação,
para que, particularmente ao longo deste Ano Sacerdotal,
os dons do Espírito Santo os iluminem,
oremos, irmãos.

DOMINGO V DA QUARESMA
Quando se faz o terceiro escrutínio dos catecúmenos

Para que nas comunidades paroquiais onde há seminaristas
se suplique e dêem graças, durante o Ano Sacerdotal,
pelos que permanecem com Jesus, que os chamou,
oremos ao Senhor.

DOMINGO V DA QUARESMA
Quando não se faz o terceiro escrutínio dos catecúmenos

Por quantos se preparam para receber, neste Ano Jubilar,
o dom sagrado do Sacerdócio ministerial,
para que se abram Àquele que os chamou e com Ele permaneçam,
oremos ao Senhor.
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Quinta-feira da semana V (25 de Março)
ANUNCIAÇÃO DO SENHOR
Em vez da segunda intenção do formulário deste dia, utilizar esta:

Para que o Papa N., os bispos, os presbíteros e os diáconos,
amem a Deus de todo o coração, especialmente neste Ano Sacerdotal,
e exerçam o seu ministério imitando a Cristo,
oremos, por intercessão de Maria.

DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR
Para que, neste Ano Sacerdotal, 
os presbíteros, e em particular os párocos, 
se deixem conquistar plenamente por Cristo,
oremos, irmãos.

QUINTA-FEIRA DA SEMANA SANTA
Missa Crismal
Renovação das promessas sacerdotais
Segunda promessa como vem no Missal, acrescentando-lhe o que vai a itálico:

Quereis, neste Ano Sacerdotal e sempre, viver mais intimamente unidos a Cristo e 
configurar-vos com Ele, renunciando a vós mesmos e permanecendo fiéis aos com-
promissos que, por amor de Cristo e da sua Igreja, aceitastes alegremente no dia da 
vossa ordenação sacerdotal?

TRÍDUO PASCAL E TEMPO PASCAL

QUINTA-FEIRA DA CEIA DO SENHOR
Missa vespertina da Ceia do Senhor

Pelos presbíteros do mundo inteiro,
para que, neste dia e neste Ano do Sacerdócio ministerial,
reavivem o dom que lhes foi dado pela imposição das mãos e a oração,
oremos, irmãos.

SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO DO SENHOR
Celebração da Paixão do Senhor
Intenção por todos os ministros e pelos fiéis

Oremos pelo nosso Bispo N.
e por todos os bispos, presbíteros e diáconos,
pelos que exercem na Igreja algum ministério
e por todo o povo de Deus.

TRÍDUO PASCAL
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Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz: (oração do livro da OU, acrescentando-lhe o 
que vai a itálico) 

Deus eterno e omnipotente,
cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja,
ouvi as súplicas que Vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã
particularmente neste Ano Sacerdotal, 
e fazei que, ajudados pela vossa graça,
todos Vos sirvam com fidelidade.
Por Cristo, nosso Senhor.

VIGÍLIA PASCAL NA NOITE SANTA
A Cristo, nosso Senhor,
que ressuscitou do sepulcro,
para que nesta Vigília santa 
dê a vida eterna aos ministros sagrados que O serviram,
oremos, irmãos.

DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR
Missa no Dia de Páscoa

Pelos pastores que celebram a Páscoa neste Ano Sacerdotal,
para que Jesus Cristo, ressuscitado e glorioso,
os ressuscite também a eles para a vida eterna,
oremos, irmãos.

TEMPO PASCAL

DOMINGO II DA PÁSCOA
ou da Divina Misericórdia

Em vez da primeira intenção do livro da OU, utilizar esta:

Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos da Igreja,
particularmente neste Ano Sacerdotal,
sirvam os crentes e os que procuram a Cristo,
ensinando, perdoando e dando a paz,
oremos, irmãos.

DOMINGO III DA PÁSCOA
Pelos ministros do povo de Deus que, neste Ano Sacerdotal,
alimentam as comunidades com a Palavra e a Eucaristia, 
e pelos que acolhem os pecadores e os reconciliam,
oremos, irmãos.
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DOMINGO IV DA PÁSCOA
Para que o Bom Pastor dê a luz eterna àqueles que,
ao longo da vida e neste Ano Sacerdotal,
servem com dedicação as ovelhas do rebanho do Pai celeste,
oremos, irmãos. 

DOMINGO V DA PÁSCOA
Pelos presbíteros que explicam diariamente aos fiéis, imitando o Santo Cura d’Ars,
as palavras e os gestos de Cristo, Filho de Deus,
para que o Ano Sacerdotal os confirme na sua fidelidade ao Evangelho,
oremos, irmãos.

DOMINGO VI DA PÁSCOA
Pelos padres que, neste Ano Sacerdotal, 
servem os fiéis com total dedicação e desprendimento,
e por aqueles que os ensinam a louvar o Senhor com alegria,
oremos, irmãos.

Domingo VII da Páscoa
ASCENSÃO DO SENHOR
Por todos os párocos que, não obstante as dificuldades e incompreensões,
são fiéis, neste Ano Sacerdotal, à sua vocação de testemunhas de Cristo,
para que a glória do Salvador seja a sua eterna recompensa,
oremos, irmãos.

DOMINGO DE PENTECOSTES
 Missa da Vigília
 Sobre os pastores que neste Ano Sacerdotal foram ofendidos na sua dignidade.

DOMINGO DE PENTECOSTES
 Missa do Dia
 Pelos párocos que, neste Ano Sacerdotal, tomaram mais consciência
 de que um bom pastor é um dom extraordinário para o seu povo,
 para que se abram sempre mais às riquezas do Espírito Santo,
 oremos, irmãos.

TEMPO PASCAL
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DOMINGOS E SOLENIDADES DO TEMPO COMUM 
DEPOIS DO TEMPO PASCAL

Domingo IX do Tempo Comum 
SANTÍSSIMA TRINDADE
Pelos párocos do mundo inteiro e pelos leigos, seus colaboradores,
para que a recordação deste Ano Sacerdotal perdure em suas mentes,
e os leve a descobrir espaços cada vez mais amplos de ajuda mútua,
oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.

Quinta-feira da semana IX (3 de Junho)
SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO
Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria,
recorde a cada presbítero, neste Ano Sacerdotal e ao longo da vida,
o amor misericordioso do Pai que os constituiu sacerdotes para sempre,
oremos, irmãos.
 

DOMINGO X DO TEMPO COMUM
Para que todos os párocos da nossa Pátria,
ao aproximar-se o termo deste Ano Sacerdotal,
louvem o Senhor que os chamou, os enviou e está com eles,
oremos, irmãos.

Sexta-feira da semana X (11 de Junho)
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Pelos párocos do mundo inteiro que celebraram este Ano Sacerdotal,
iniciado solenemente, há um ano, pelo Papa Bento XVI,
para que dêem graças pela renovação interior que ele lhes trouxe,
oremos, irmãos. 

FIM DO ANO SACERDOTAL


