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DOMINGO II DA PÁSCOA
ou da Divina Misericórdia

(Se estiverem presentes adultos que tenham sido baptizados na última Páscoa, as inten-
ções da oração dos fiéis poderão hoje ser propostas por eles).

I rmãs e irmãos:
À semelhança da primeira comunidade cristã,

que orava num só coração e numa só alma,
oremos nós também pela Igreja e pelo mundo inteiro,
dizendo (ou: cantando), numa só voz:

R. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor.
Ou: Abençoai, Senhor, o vosso povo.
Ou: Ouvi-nos, Senhor.

1. Para que os fiéis da santa Igreja
 se reúnam em cada Páscoa semanal,
 para escutar a Palavra, partir o pão e orar juntos,
 oremos.      

2. Para que todos os novos baptizados
 vençam a prova a que é submetida a sua fé,
 mais preciosa do que o ouro perecível,
 oremos.      

3. Para que todos os cristãos
 alcancem a graça de acreditar sem terem visto
 e se encontrem no seu íntimo com Jesus,
 oremos.      

4. Para que o Senhor Jesus ressuscitado
 dê a paz e a alegria aos que andam tristes,
 aos pobres, aos infelizes e aos doentes,
 oremos.      

5. Para que a nossa comunidade aqui presente,
 que recebeu o perdão dos seus pecados,
 adore o Pai, se entregue a Cristo e viva do Espírito,
 oremos.      

(Outras intenções: adultos e crianças baptizados nesta Páscoa ...).

S enhor, nosso Deus e nosso Pai,
abri o coração dos vossos filhos

ao grande dom de Jesus ressuscitado
e dai-nos a graça de O encontrar, cada domingo,
na Palavra proclamada e na fracção do Pão.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.

ANO A
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DOMINGO III DA PÁSCOA

C aríssimos fiéis:
Oremos a Cristo ressuscitado,

que caminha connosco sem O reconhecermos,
e peçamos-Lhe que ilumine o nosso espírito,
dizendo (ou: cantando), cheios de fé:

R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.

Ou: Cristo ressuscitado, ouvi-nos.

Ou: Rei da glória, ouvi a nossa oração.

1. Pela Igreja, testemunha de Jesus ressuscitado,
 pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho,
 e pelos catequistas que os ensinam e acompanham,
 oremos.      

2. Por aqueles que se dedicam ao bem público, 
 pelos que servem os mais pobres e infelizes
 e pelos que acolhem toda a gente, sem excepção,
 oremos. 
        
3. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos,
 pelos que desanimam como os discípulos de Emaús
 e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia,
 oremos.      

4. Pelos crentes que dizem a Jesus: “fica connosco”,
 pelos jovens que fazem d’Ele o grande amigo
 e pelas crianças que O recebem na primeira comunhão,
 oremos.      

5. Por todos nós aqui reunidos em assembleia,
 pelos doentes da nossa Paróquia
 e por aqueles que já partiram deste mundo,
 oremos.

(Outras intenções: Nossa Senhora; vocações consagradas ...).

S enhor Jesus ressuscitado, 
que nos resgatastes da vã maneira de viver,

não com ouro ou prata, mas com o vosso próprio sangue,
aquecei-nos o coração com a vossa Palavra
e convidai-nos a comer à vossa mesa.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. 

PÁSCOA
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DOMINGO IV DA PÁSCOA

(Hoje, a Oração Universal poderia ser dita por várias pessoas, para melhor se manifestar 
a diversidade das vocações na Igreja: um pai ou uma mãe, um par de namorados, 
um jovem do Seminário, uma postulante dum noviciado, uma religiosa ou uma leiga 
consagrada, etc.)

I rmãos e irmãs:
Neste domingo mundial das vocações,

oremos a Jesus Cristo, o Bom Pastor,
pedindo-Lhe que nos faça ouvir a sua voz,
dizendo (ou: cantando), com alegria:  

R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.
Ou: Cristo ressuscitado, ouvi-nos.
Ou: Rei da glória, ouvi a nossa oração.

1. Para que o Redentor livre de todo o mal a santa Igreja,
 lhe dê pastores segundo o seu coração
 e lhe conceda as vocações de que ela precisa,
 oremos.

2. Para que o Redentor sustente a fidelidade dos esposos,
 ensine os jovens a lutar pela castidade
 e dê às jovens o amor pela virgindade,
 oremos.

3. Para que o Redentor Se lembre dos mais pobres,
 dos pecadores, dos aflitos, dos doentes
 e das ovelhas que não O escutam nem conhecem,
 oremos.

4. Para que o Redentor, que foi morto, mas ressuscitou,
 torne felizes para sempre no seu reino
 os fiéis que O procuraram e serviram,
 oremos.

5. Para que o Redentor, que a todos chama pelo seu nome,
 faça de nós e de todos os cristãos desta comunidade,
 uma família onde cada um se sinta amado,
 oremos.      

(Outras intenções: vocações consagradas; defuntos da família paroquial ...).

S enhor Jesus Cristo, Bom Pastor,
que nos alegrais com a solenidade da vossa Ressurreição,

ouvi as preces do vosso povo
e concedei àqueles que Vos imploram,
os bens que santamente desejam.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. 

ANO A
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DOMINGO V DA PÁSCOA 

C aríssimos irmãos e irmãs:
Oremos a Deus Pai, que de nós fez o seu povo,

e, pela mediação do seu Filho Jesus Cristo,
peçamos-Lhe todas as graças para a Igreja e para o mundo, 
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Senhor, venha a nós o vosso reino.

Ou: Abençoai, Senhor, o vosso povo.

1. Pelos pastores e pelos fiéis da santa Igreja,
 para que sigam a Jesus ressuscitado,
 caminho para o Pai, verdade e vida,
 oremos.      

2. Pelos que prestam algum serviço aos cidadãos,
 para que o façam com espírito fraterno
 e estejam atentos às carências dos mais pobres,
 oremos.      

3. Pelos cristãos perturbados e abatidos,
 para que creiam em Deus Pai e no seu Reino
 e nas promessas de vida eterna do Evangelho,
 oremos.      

4. Por aqueles que o mundo põe de parte,
 as viúvas, os idosos e os que já não produzem,
 para que se olhe para eles como pessoas,
 oremos.      

5. Por todos nós e pelos outros paroquianos,
 para que o Espírito nos torne pedras vivas
 deste templo que é a santa Igreja,
 oremos.      

(Outras intenções: Nossa Senhora; crianças que comungam pela primeira 
vez ...).

S enhor, nosso Deus e nosso Pai,
que em vosso Filho nos mostrastes o caminho

para chegarmos até Vós e em Vós vivermos,
dai-nos a graça de sermos pedras vivas
do templo santo que é a vossa Igreja.
Por Cristo, nosso Senhor.

PÁSCOA
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DOMINGO VI DA PÁSCOA

I rmãs e irmãos:
Cheios de confiança na promessa de Jesus

de enviar o Espírito Santo aos seus Apóstolos,
supliquemos a Deus Pai que O envie à sua Igreja,
dizendo (ou: cantando), com fé:

R. Mandai, Senhor, o vosso Espírito.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Abençoai, Senhor, a vossa Igreja.

1. Pelos bispos, que confirmam a fé da Igreja,
 pelos presbíteros, que apascentam os fiéis,
 e pelos diáconos, que exercem a caridade,
 oremos.      

2. Pelos fiéis que anunciam Jesus Cristo,
 pelos que foram baptizados em adultos
 e pelos que vão ser confirmados nestes dias,
 oremos.      

3. Pelos leitores, que proclamam a Palavra,
 pelos acólitos, que servem ao altar,
 e pelos salmistas, que louvam o Senhor,
 oremos.

4. Por todos os que trazem Deus no coração,
 pelas religiosas de vida contemplativa
 e por aquelas que cuidam dos mais pobres,
 oremos.      

5. Pelos que abrem o coração ao dom do Espírito,
 pelos que sabem dar a razão da sua esperança
 e por esta comunidade (paroquial) que adora a Cristo,
 oremos.    

(Outras intenções: todas as mães; jovens que casaram há um ano ...).

D eus, Pai de misericórdia,
que destes a estes vossos filhos

a graça de reconhecerem que os amais,
enviai-nos do Céu o vosso Espírito,
para que seja nosso defensor e nosso guia.
Por Cristo, nosso Senhor.

ANO A
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ASCENSÃO DO SENHOR

C aríssimos fiéis:
Por Jesus Cristo, nosso único Mediador,

que subiu hoje ao Céu sem deixar de estar connosco na terra,
elevemos ao Pai celeste as nossas súplicas,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Cristo, elevado ao Céu, ouvi-nos.

Ou: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.

Ou: Mediador dos homens, escutai-nos.

1. Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul,
 para que sejam fiéis à missão que receberam
 de anunciar a Palavra em toda a terra,
 oremos.    
 
2. Pelo Papa N., pelos bispos, presbíteros e diáconos,
 para que sintam que Jesus está com eles
 quando ensinam e baptizam em seu nome,
 oremos.      

3. Pelos que buscam a Deus olhando o Céu,
 para que O reconheçam também presente na terra,
 nos mais pobres, nos que choram ou estão sós,
 oremos.      

4. Por aqueles que não conhecem a Cristo,
 para que a luz da fé os ilumine
 e recebam o Baptismo no Espírito Santo,
 oremos.     

5. Por todos nós aqui reunidos em assembleia,
 para que Deus nos chame um dia a contemplar
 o seu Filho Jesus Cristo na glória eterna,
 oremos.      

(Outras intenções: meios de comunicação social; jornalistas ...).

O uvi, Senhor, as nossas súplicas
e fazei que os nossos corações

se voltem para Aquele que, neste dia,
subiu ao Céu e entrou na vossa glória,
de onde constantemente nos atrai.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.

PÁSCOA
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DOMINGO VII DA PÁSCOA

I rmãos e irmãs caríssimos:
Iluminados pela palavra que escutámos,

e unidos em oração com os Apóstolos e com Maria, Mãe de Jesus, 
peçamos ao Pai do Céu a grande graça
de fazer sempre o que Lhe agrada, dizendo (ou: cantando):

R. Ensinai-nos, Senhor, a vossa lei.

Ou: Enviai-nos, Senhor, o vosso Espírito.

Ou: Iluminai, Senhor, os nossos caminhos.

1. Por todos os pastores da santa Igreja,
 para que o Espírito lhes dê a sabedoria
 de servirem os seus irmãos, a exemplo de Cristo,
 oremos.      

2. Pelos políticos e funcionários ao serviço dos cidadãos,
 para que o Espírito lhes abra o entendimento
 às carências e fragilidades dos mais simples,
 oremos.      

3. Pelos homens e mulheres que crêem em Cristo,
 para que o Espírito os encha de fortaleza,
 quando tiverem de sofrer por ser cristãos,
 oremos.

4. Por todos nós, a quem Jesus falou do Pai,
 para que o Espírito nos ensine a saborear
 as palavras do Evangelho, que escutámos, 
 oremos.      

5. Pelos que sentem o coração angustiado,
 para que o Espírito os faça experimentar
 a paz tranquila que Deus lhes oferece,
 oremos.    

(Outras intenções: crianças, comunidade paroquial, doentes ...).

D eus, nosso Pai,
que conheceis a vida dos homens deste tempo,

sujeita a tantas necessidades e perigos,
permiti que o vosso Espírito de glória
restitua a esperança aos que a perderam.
Por Cristo, nosso Senhor.

ANO A
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DOMINGO DE PENTECOSTES

Missa da Vigília

(Nesta Oração Universal em forma de ladainha, é conveniente entoar as súplicas e can-
tar o refrão, depois de cada invocação. Para isso, deve ensinar-se o cantor ou o leitor a 
entoar, e a assembleia a responder com o refrão).

I rmãos e irmãs em Cristo:
Oremos ao Senhor do universo

para que envie de novo o seu Espírito
sobre a Igreja e sobre o mundo,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Mandai, Senhor, o vosso Espírito.

Ou: Enviai, Senhor, o vosso Espírito.

Ou: Desça, Senhor, o vosso Espírito.

 1. Sobre as Igrejas que procuram a unidade.    

 2. Sobre o Papa N., sobre os bispos, os presbíteros e os diáconos.

 3. Sobre as monjas e os monges contemplativos.

 4. Sobre as religiosas e os religiosos.

 5. Sobre os que trabalham em terras de missão.

 6. Sobre as jovens e os jovens inquietos pelo futuro.

 7. Sobre as crianças que comungam pela primeira vez e os catequistas.

 8. Sobre os esposos que se amam e sobre os que deixaram de se amar.

 9. Sobre os doentes, sobre os que choram e sobre os moribundos.

10. Sobre os fiéis da nossa comunidade (paroquial).

(Outras intenções: Nossa Senhora; todos os movimentos laicais ...).

D eus eterno e omnipotente,
que enviais aos corações dos vossos filhos

o Espírito Santo do Pentecostes,
tornai-nos suas testemunhas,
para proclamarmos as vossas maravilhas.
Por Cristo, nosso Senhor.

PÁSCOA
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DOMINGO DE PENTECOSTES

Missa do Dia

C aríssimos cristãos:
Neste dia santíssimo em que terminam as festas pascais,

oremos a Deus Pai todo-poderoso,
para que o dom do Espírito Santo renove toda a Igreja,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Mandai, Senhor, o vosso Espírito.

Ou: Abençoai, Senhor, a vossa Igreja.

Ou: Ouvi, Senhor, o vosso povo.

1. Pela Igreja, presente em toda a terra,
 para que proclame as maravilhas do amor de Deus
 em todas as línguas e culturas do universo,
 oremos.      

2. Pelo Papa, sucessor de Pedro, pelos bispos,
 e por todos os párocos e suas comunidades, 
 para que o Espírito Santo lhes dê ardor e sabedoria,
 oremos.      

3. Por todos aqueles que invocam a Deus como Pai
 e receberam em seus corações o dom do Espírito Santo,
 para que sejam testemunhas vivas do Evangelho,
 oremos.      

4. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça,
 que luta e sofre pela liberdade e pela paz,
 para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança,
 oremos.

5. Pelos fiéis que receberam dons do Espírito
 e exercem ministérios na nossa comunidade (paroquial),
 para que em tudo agradem ao Senhor,
 oremos.      

(Outras intenções: Nossa Senhora; os que receberam a Confirmação ...).

D eus eterno e omnipotente,
que enviastes aos corações dos vossos fiéis

o Espírito Santo da manhã do Pentecostes,
tornai-nos testemunhas do Evangelho
e das maravilhas que realizastes pelos homens.
Por Cristo, nosso Senhor.

ANO A


