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ANO B

DOMINGO II DA PÁSCOA
ou da Divina Misericórdia
(Se estiverem presentes adultos que tenham sido baptizados na última Páscoa, as intenções da oração dos fiéis poderão hoje ser propostas por eles).

I

rmãs e irmãos:
Supliquemos a Jesus ressuscitado
que encha dos seus dons a santa Igreja,
e dê a paz aos crentes e aos não crentes,
dizendo (ou: cantando), cheios de esperança:

R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.
Ou: Cristo ressuscitado, ouvi-nos.
Ou: Rei da glória, ouvi a nossa oração.
1.

Para que todos os fiéis da santa Igreja
tenham um só coração e uma só alma
e se sintam renovados nesta Páscoa,
oremos.						

2.

Para que os homens descrentes e ateus
despertem para a luz que é Jesus Cristo
e com Ele passem da morte para a vida,
oremos.						

3.

Para que o Senhor Jesus ressuscitado
dê aos esposos cristãos e aos seus lares
a fidelidade, o amor mútuo e o bem-estar,
oremos.

4.

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

5.

Para que a nossa reunião deste domingo
encha de dons do Céu a comunidade
e lhe dê maior cuidado pelos mais pobres,
oremos.						
(Outras intenções: adultos e crianças baptizados nesta Páscoa ...).

S

enhor Jesus Cristo,
que, ao aparecer aos discípulos, lhes destes a paz
e os enviastes a anunciar a Palavra e o perdão,
fazei que acreditemos sem ter visto
para alcançarmos a vida eterna em vosso nome.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.

PÁSCOA

DOMINGO III DA PÁSCOA

C

aríssimos irmãos:
A Cristo ressuscitado,
que intercede pelos pecadores junto do Pai,
peçamos que os seus fiéis sejam testemunhas do perdão,
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.

Pelos que encontram Jesus Cristo nas Escrituras,
pelos que O reconhecem ao partir do pão
e por aqueles a quem Ele perdoa os pecados,
oremos.						

2.

Pelos que trabalham pela paz e pela justiça,
pelos que exercem grandes responsabilidades
e pelos povos do mundo inteiro e seus governos,
oremos.

3.

Pelas vítimas das injustiças deste mundo,
pelos inocentes perseguidos e condenados
e por aqueles de quem Jesus Se fez igual,
oremos.						

4.

Pelos que não crêem na Ressurreição de Jesus,
pelos que, por vergonha, negam o Santo e o Justo
e pelos que agem contra Ele por ignorância,
oremos.						

5.

Por todos nós aqui presentes neste dia,
pelos que celebraram connosco a santa Páscoa
e pelos que esperam celebrá-la na glória eterna,
oremos.
(Outras intenções: Nossa Senhora; vocações consagradas ...).

S

enhor Jesus Cristo, amigo dos homens,
que pela vossa cruz e ressurreição
cumpristes o que diziam as Escrituras,
fazei de nós testemunhas audazes da Palavra
no mundo onde nos enviais a trabalhar.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.
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ANO B

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:
Unidos aos cristãos de toda a terra,
oremos a Jesus ressuscitado
para que dê muitos pastores à sua Igreja,
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 Papa, os bispos e os presbíteros
se dêem todos às ovelhas que apascentam
e aproximem aquelas que andam longe,
oremos. 						

2.

Para que os responsáveis pelo governo das nações
sejam verdadeiros servidores dos outros homens,
na liberdade, na justiça e no respeito,
oremos.						

3.

Para que os jovens que o Bom Pastor chama a segui-l’O
saibam servir o seu rebanho como Ele serviu
e abrir os corações ao dom do Espírito,
oremos.						

4.

Para que os fiéis da nossa assembleia
sigam a Cristo com amor e fidelidade
e reconheçam que é Ele quem lhes fala,
oremos.						

5.

Para que os pastores que adormeceram no Senhor
sejam eternamente felizes junto de Cristo,
com os cristãos que eles guiaram para o Céu,
oremos.
(Outras intenções: vocações consagradas; defuntos da família paroquial ...).

S

enhor Jesus Cristo,
Bom Pastor, que nos chamais a ir convosco,
dai fortaleza à nossa fé tão vacilante,
abri os nossos ouvidos ao vosso apelo
e reuni num só rebanho os que Vos seguem.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.

PÁSCOA
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DOMINGO V DA PÁSCOA

C

aríssimos irmãos e irmãs:
O Senhor Jesus disse-nos hoje no Evangelho:
“Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós”.
Sabendo que Ele não nos engana,
digamos (ou: cantemos), cheios de esperança:
R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Senhor, venha a nós o vosso reino.
Ou: Abençoai, Senhor, o vosso povo.
1.

Por todos os fiéis da santa Igreja,
para que permaneçam unidos a Jesus
e dêem frutos para glória de Deus Pai,
oremos.						

2.

Por aqueles que proclamam o Evangelho
e procuram levá-lo a toda a parte,
para que aumente o número dos que os ouvem,
oremos.						

3.

Pelos pais cristãos e pelos seus filhos,
para que creiam em Jesus e no que Ele disse
e se amem uns aos outros em verdade,
oremos.						

4.

Pelas comunidades das irmãs contemplativas,
para que louvem sem cessar o nosso Deus
e Jesus as escute e multiplique,
oremos.					

5.

Por todos nós aqui reunidos em assembleia,
para que a Ceia do Senhor que celebramos
nos recorde que sem Ele nada podemos,
oremos.						
(Outras intenções: Nossa Senhora; crianças que comungam pela primeira
vez ...).

S

enhor, nosso Deus,
que conheceis a vinha que nós somos
e cuidais dela como bom agricultor,
fazei-nos permanecer unidos a Cristo
e produzir muitos frutos em seu nome.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
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ANO B

DOMINGO VI DA PÁSCOA

I

rmãs e irmãos:
Roguemos ao Pai, que está nos céus,
que escute as nossas preces pela Igreja
e por todos os homens deste mundo,
dizendo (ou: cantando), com fé:

R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Abençoai, Senhor, a vossa Igreja.
Ou: Ouvi, Senhor, o vosso povo.
1.

Pelas Igrejas do Norte e do Sul
que confessam a ressurreição de Jesus Cristo
e pelos cristãos que perderam a fé,
oremos.

2.

Pelos governantes de todas as nações,
pelos cidadãos que vivem com justiça
e por aqueles que são vítimas inocentes,
oremos.						

3.

Pelos pagãos que se convertem ao Evangelho,
pelos Judeus que ainda esperam o Messias
e pelos adultos que se preparam para o Baptismo,
oremos.

4.

Pelos discípulos que Jesus escolhe e envia,
pelos que amam a Deus acima de tudo
e por aqueles que dão a vida pelos amigos,
oremos.				

5.

Pelas crianças da primeira Comunhão,
pelos jovens que se preparam para o casamento
e pelos lares onde existe e cresce o amor,
oremos.				
(Outras intenções: todas as mães; jovens que casaram há um ano ...).

D

eus de amor e nosso Pai,
ouvi a oração dos vossos filhos
e fazei que o dom do Espírito Santo
guarde em nós a memória sempre viva
das palavras de Jesus aos seus discípulos.
Por Cristo Senhor nosso.

PÁSCOA

ASCENSÃO DO SENHOR

C

aríssimos fiéis:
Oremos a Jesus nosso Senhor,
que subiu ao Céu sem deixar de estar connosco,
para que os cristãos façam o que Ele diz,
pedindo (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.

Pelos mensageiros do Evangelho,
para que o levem, com alegria, a toda a parte
e dêem sempre bom testemunho de Cristo,
oremos.						

2.

Pelos fiéis perseguidos e prisioneiros,
para que os dons do Espírito Santo os fortaleçam
e os tornem firmes na confissão da sua fé,
oremos.						

3.

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

4.

Pelos jovens e por aqueles que os acompanham,
para que todos cresçam cada vez mais
no conhecimento e no amor ao Evangelho,
oremos.						

5.

Pelos fiéis desta assembleia dominical,
para que Deus Pai Se lhes revele aqui na terra
e os leve um dia a contemplar Cristo na glória,
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 sua glória,
de onde constantemente nos atrai.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
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ANO B

DOMINGO DE PENTECOSTES

Missa da Vigília
(Nesta Oração Universal em forma de ladainha, é conveniente entoar as súplicas e
cantar 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).

IparaOremos
ao Senhor do universo
que envie de novo o seu Espírito
rmãos e irmãs em Cristo:

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 os acólitos, os leitores e os catequistas.

4.

Sobre os que exercem algum ministério na Igreja.

5.

Sobre as populações deslocadas e com fome.

6.

Sobre as jovens que amam a virgindade mais que a vida.

7.

Sobre os jovens que lutam para ser puros.

8.

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

9.

Sobre nós todos e sobre os nossos familiares.
(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 Senhor nosso.

PÁSCOA

DOMINGO DE PENTECOSTES

Missa do Dia

C

aríssimos cristãos:
Neste dia em que o Espírito desce sobre a Igreja,
abramos o coração à sua vinda,
para que Ele nos ensine a viver com Jesus ressuscitado,
e digamos (ou: e cantemos):
R.

Mandai, Senhor, o vosso Espírito.

Ou: Abençoai, Senhor, a vossa Igreja.
Ou: Ouvi, Senhor, o vosso povo.
1.

Pelas Igrejas cristãs do mundo inteiro,
para que se deixem conduzir pelo Espírito,
que é amor ardente, descanso na luta, luz de santidade,
oremos.						

2.

Pelo Papa N., pelos bispos, presbíteros e diáconos,
para que o Espírito Santo os ensine a falar de Jesus Cristo
em linguagem compreensível aos homens de hoje,
oremos.						

3.

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.

4.

Por aqueles que receberam o mesmo Espírito,
para que, reconhecendo e aceitando as suas diferenças,
vivam unidos numa só fé em Jesus Cristo,
oremos.						

5.

Pelos fiéis que exercem algum ministério
em favor da comunidade (paroquial),
para que o façam de olhos postos no Senhor,
oremos.						
(Outras intenções: Nossa Senhora; os que receberam a Confirmação ...).

D

eus eterno e omnipotente,
que santificais a Igreja em todo o mundo,
ouvi a oração do vosso povo,
para que se realizem também em nós
as maravilhas da manhã do Pentecostes.
Por Cristo Senhor nosso.
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