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ANO C

NATAL DO SENHOR

Missa da Vigília

I

rmãos e irmãs em Cristo:
O Evangelho da genealogia de Jesus
lembrou-nos as gerações que esperaram o Salvador.
Como elas, também nós oramos a Deus,
dizendo (ou: cantando):

R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
Ou: Abençoai, Senhor, o vosso povo.
1.

Pelos pastores e fiéis da santa Igreja,
pelos Judeus que ainda esperam o Messias
e pelos homens a quem falta a luz da fé,
oremos.						

2.

Pelas nações que vivem em paz e a promovem,
pelas que sofrem com a guerra e com a fome
e por aquelas que as procuram ajudar,
oremos.						

3.

Pelos casais que se amam e respeitam,
pelas famílias novas sem crianças
e por aquelas onde o amor desapareceu,
oremos.						

4.

Pelos pais que perderam os seus filhos,
pelos filhos que não conhecem os seus pais
e pelos que neste Natal não têm lar,
oremos.						

5.

Pelas famílias da nossa comunidade (paroquial),
por nós todos que aqui nos reunimos
e por aqueles que o Senhor chamou para Si,
oremos.						
(Outras intenções: crianças que vão ser baptizadas e suas famílias ...).

E

scutai, Senhor, as nossas preces
e concedei a saúde da alma e do corpo
aos que amanhã vão ver a glória
do vosso Filho, que nos vem salvar.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.

NATAL
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NATAL DO SENHOR

Missa da Noite

C

aríssimos cristãos:
Na hora em que a boa nova anunciada pelos Anjos
leva a alegria ao coração de toda a gente,
oremos por toda a humanidade,
dizendo (ou: cantando), com muita confiança:
R.

Iluminai, Senhor, a terra inteira.

Ou: Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito.
Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.
1.

Pelas comunidades cristãs e seus fiéis
e pelos homens que procuram o Senhor,
para que Jesus Cristo, luz do mundo, os ilumine,
oremos.				

2.

Pelos povos envolvidos em guerra
e pelos que sofrem a violência dos mais fortes,
para que o Menino de Belém lhes leve a paz,
oremos.				

3.

Pelos doentes que perderam a coragem
e por aqueles que não têm quem os trate,
para que sintam a presença do Senhor,
oremos.						

4.

Pelas famílias que nesta noite de Natal
não têm pão, nem casa, nem amor,
para que sintam fraternidade à sua volta,
oremos.						

5.

Pela nossa assembleia desta noite,
para que a alegria que sentimos uns com os outros
nos torne solidários com os mais pobres,
oremos.						
(Outras intenções: factos relevantes da vida paroquial; nossos familiares
defuntos ...).

D

eus, nosso Pai,
que, nesta noite, fizestes nascer da Virgem Mãe
o Salvador prometido há tantos séculos,
por vossa bondade, dai-nos a graça
de O reconhecer em cada ser humano.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
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ANO C

NATAL DO SENHOR

Missa da Aurora

I

rmãs e irmãos em Cristo:
Elevemos ao Pai celeste as nossas súplicas
pelos homens e mulheres de toda a terra,
aos quais Ele enviou o próprio Filho,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R.

Iluminai, Senhor, a terra inteira.

Ou: Abençoai Senhor, o vosso povo.
Ou: Ouvi-nos, Senhor.
1.

Pelas Igrejas que hoje celebram o Natal,
pelos cristãos que o celebram noutro dia
e por todos os fiéis e catecúmenos,
oremos.						

2.

Pelos que correm ao presépio como os pastores,
pelos que meditam em seu coração como Maria
e pelos que contemplam o Menino como José,
oremos.						

3.

Pelos que anunciam a boa nova do Natal,
pelos que a vivem com esperança em cada dia
e pelos que dão glória a Deus construindo a paz,
oremos.				

4.

Pelos que vivem o Natal longe dos seus,
pelos que o passam nos hospitais e nas cadeias
ou a trabalhar para servir os outros homens,
oremos.						

5.

Por esta porção do povo santo que nós somos,
pelas nossas famílias e amigos
e por aqueles que irão partir para a vida eterna,
oremos.						
(Outras intenções: movimentos juvenis da nossa paróquia; defuntos ...).

S

enhor,nosso Deus e nosso Pai,
que fizestes resplandecer sobre a terra
a luz de Cristo que iluminou a noite escura,
acolhei benignamente as nossas súplicas
pelos homens de quem Ele Se fez irmão.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.

NATAL

NATAL DO SENHOR

Missa do Dia

I

rmãos e irmãs:
Na alegria que nos traz este Natal,
elevemos ao Pai do Céu as nossas súplicas
e oremos, com toda a confiança,
dizendo (ou: cantando), como filhos muito amados:

R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Abençoai, Senhor, o vosso povo.
Ou: Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos.
1.

Por todos os que celebram o Natal,
para que Jesus, Filho de Deus e de Maria,
lhes dê a simplicidade dos pastores,
oremos.

2.

Pelos cristãos que ainda vivem separados,
para que Jesus, que fez de nós filhos de Deus,
nos dê a todos o desejo da unidade,
oremos.

3.

Pelos descrentes e pelos que vivem nas trevas,
para que Jesus, luz de Deus que veio ao mundo,
seja a estrela a conduzi-los ao presépio,
oremos.

4.

Pelas crianças que nasceram sem amor,
para que Jesus, por quem o Pai nos veio falar,
Se lhes revele como o seu maior amigo,
oremos.

5.

Pelas famílias da nossa comunidade (paroquial),
para que Jesus, Filho de Deus, lhes dê a graça
de O receberem e acreditarem no seu nome,
oremos.
(Outras intenções: grandes problemas mundiais; pessoas sem família ...).

S

enhor,que nos enviastes o vosso amado Filho,
para trazer ao mundo a luz do Céu,
dai a cada homem a certeza
de que amar-Vos e acolher o Salvador
é possuir desde já a vida eterna.
Por Cristo Senhor nosso.
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ANO C

Domingo dentro da Oitava do Natal

C

SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ

aríssimos irmãos e irmãs:
Na festa da Família de Nazaré,
invoquemos a Deus nosso Pai,
pedindo-Lhe que proteja e ilumine todas as famílias do mundo,
dizendo (ou: cantando), com alegria:
R.

Renovai, Senhor, todas as famílias.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Protegei, Senhor, todas as famílias.
(Confiar as intenções, segundo o seu conteúdo, a pessoas de idade e sexo diferente)
1.

Para que a santa Igreja, nossa mãe,
apresente o rosto de uma verdadeira família,
onde se saiba amar, perdoar e acolher,
oremos.						

2.

Para que, em todas as famílias do nosso tempo,
cresça o gosto e a procura da verdade
e haja fome e sede do Deus vivo,
oremos.						

3.

Para que as famílias cristãs de toda a terra
façam da celebração da Páscoa, como no lar de Nazaré,
a grande festa de todos os seus membros,
oremos.						

4.

Para que os pais cristãos e os seus filhos
façam de suas famílias lares de paz
e verdadeiras Igrejas domésticas,
oremos.						

5.

Para que os nossos irmãos que Deus já chamou a Si
e que acreditaram no nome do seu Filho
d’Ele recebam tudo quanto desejaram,
oremos.						
(Outras intenções: desempregados; os que não têm casa; fiéis defuntos ...).

S

enhor Deus, que em Jesus, Maria e José
nos destes uma imagem viva
da vossa eterna comunhão de amor,
enchei de graça e sabedoria
todas as famílias do mundo.
Por Cristo Senhor nosso.

NATAL
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1 de Janeiro – Oitava do Natal do Senhor
SANTA MARIA, MÃE DE DEUS – 1
(Poderia tomar-se hoje, como Oração Universal, um extracto das ladainhas de Nossa
Senhora)

I

rmãs e irmãos:
Na solenidade da nossa Mãe santíssima,
que deu à luz o Príncipe da Paz,
invoquemos a sua intercessão,
dizendo (ou: cantando), com alegria:
R. Rogai por nós.
Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens.
R. Rogai por nós.
Mãe de Cristo, Mãe cheia graça, Mãe do Redentor.
R. Rogai por nós.
Virgem pobre e humilde, Filha de Sião, Serva do Senhor.
R. Rogai por nós.
Arca da Aliança, Porta do Céu, Estrela da manhã.
R. Rogai por nós.
Fonte de beleza, Esplendor da Igreja e Senhora nossa.
R. Rogai por nós.
Saúde dos enfermos, Refúgio dos pecadores, Consoladora dos aflitos.
R. Rogai por nós.
Rainha do mundo, Rainha do Céu, Rainha da paz.
R. Rogai por nós.
(Outras invocações: Rainha das famílias, Rainha dos cristãos, Senhora da alegria ...).

D

eus, Pai de misericórdia,
ouvi as súplicas dos vossos filhos
e fazei que, por intercessão da Virgem Maria,
nos dediquemos ao serviço do próximo aqui na terra
e mereçamos ser recebidos no reino dos Céus.
Por Cristo Senhor nosso.
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ANO C

Ou

SANTA MARIA, MÃE DE DEUS – 2

C

aríssimos fiéis:
No primeiro dia deste novo ano,
oremos a Deus Pai todo-poderoso,
para que, por intercessão da Virgem, dê a paz ao mundo,
e digamos (ou: e cantemos), confiadamente:
R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Abençoai, Senhor, o vosso povo.
Ou: Senhor, dai-nos a vossa paz.
1.

Para que o Senhor abençoe a santa Igreja
e a leve a meditar, como Maria,
nas palavras ouvidas dos pastores,
oremos.						

2.

Para que o Senhor abençoe e ilumine
os responsáveis pela paz entre as nações
e lhes conceda grandes êxitos e progressos,
oremos.						

3.

Para que o Senhor abençoe e fortaleça
os que vão trabalhar, durante este ano,
na defesa dos direitos dos mais pobres,
oremos.						

4.

Para que o Senhor abençoe e dê coragem
aos doentes, prisioneiros e exilados
e aos que perderam alguém a quem amavam,
oremos.						

5.

Para que o Senhor nos abençoe e nos proteja,
faça brilhar sobre nós a sua face
e nos envolva com o seu olhar de bondade,
oremos.						
(Outras intenções: grupos cristãos da comunidade paroquial; catequistas ...).

P

ai santo, que chamais vossos filhos
àqueles que promovem a paz,
concedei-nos a graça de trabalhar incansavelmente
pela instauração da justiça,
que pode garantir aos homens a paz firme e verdadeira.
Por Cristo Senhor nosso.

NATAL

Onde a Epifania se celebra no dia 6 de Janeiro
DOMINGO II DEPOIS DO NATAL

I

rmãos e irmãs em Cristo:
Neste tempo do Natal,
em que o Verbo Se fez carne e habitou entre nós,
supliquemos fervorosamente a Deus nosso Pai,
dizendo (ou: cantando):

R. Dai-nos, Senhor, a vossa salvação.
Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
1.

Pela Igreja de Deus,
para que receba, na alegria da fé,
a Jesus Cristo, nascido da Virgem Santa Maria,
oremos.

2.

Pela paz e progresso em todo o mundo,
para que o bem-estar temporal
ajude os homens no caminho da salvação,
oremos.

3.

Pelos que sofrem fome, estão doentes ou sozinhos,
para que o mistério do nascimento (da manifestação) de Jesus
os reconforte no corpo e na alma,
oremos.

4.

Pelos que fecham a porta à revelação divina,
para que a Sabedoria do Verbo os leve a descobrir
que Deus é o sentido último da vida,
oremos.

5.

Pelas famílias da nossa comunidade (paroquial),
para que, recebendo a Cristo no mistério do Natal,
aprendam a recebê-l’O também na pessoa dos mais pobres,
oremos.
(Outras intenções: nossos parentes e amigos; nossos familiares defuntos ...).

S

enhor,Pai santo,
ouvi as súplicas dos vossos fiéis
e por intercessão da Virgem Maria,
Mãe puríssima de Deus feito homem,
dai-nos todos os bens da alma e do corpo.
Por Cristo Senhor nosso.
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ANO C

6 de Janeiro ou o domingo entre 2 e 8 de Janeiro
EPIFANIA DO SENHOR

C

aríssimos cristãos:
Oremos juntos ao Pai, que está nos céus,
pedindo-Lhe que faça brilhar sobre os homens
a sua luz de verdade e de vida,
dizendo (ou: cantando), com alegria:
R.

Iluminai, Senhor, a terra inteira.

Ou: Toda a terra Vos adore, Senhor Deus do Universo.
Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.
1.

Pela Igreja e por todos os seus filhos,
para que sejam luz que ilumina,
ao proclamarem as glórias do Senhor,
oremos.						

2.

Pelos bispos, presbíteros e diáconos,
e por todos os anunciadores da Boa Nova,
para que a tornem atraente em suas palavras,
oremos.						

3.

Pelos que não chegaram ainda à luz da fé,
para que, seguindo a estrela de Belém,
possam vir a adorar o Salvador,
oremos.						

4.

Por aqueles que, sem descanso e sem fadiga,
trabalham pela concórdia e pela paz,
para que a vejam despontar no horizonte,
oremos.						

5.

Por todos nós que aqui nos reunimos,
para que aprendamos a saborear intimamente
o mistério que nos foi dado a conhecer,
oremos.						
(Outras intenções: crianças que vão comungar este ano pela primeira vez ...).

S

enhor,nosso Deus e nosso Pai,
a quem os homens não procurariam
se antes não Vos tivessem encontrado,
fazei que a nossa maneira de viver
nos leve a contemplar a vossa glória.
Por Cristo Senhor nosso.

NATAL

Domingo depois do dia 6 de Janeiro
BAPTISMO DO SENHOR

I

rmãs e irmãos em Cristo:
Recordando o Baptismo de Jesus,
o Filho muito amado de Deus Pai,
oremos pelos homens e pelas mulheres de toda a terra,
dizendo (ou: cantando), confiadamente:

R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Iluminai, Senhor, a terra inteira.
Ou: Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito.
1.

Pela santa Igreja, mãe dos cristãos,
pelos ministros da Palavra e do Baptismo
e pelos que renascem da água e do Espírito,
oremos.						

2.

Pelos que têm sede da água viva,
pelos que crêem em Jesus, Filho de Deus,
e por aqueles a quem a fé não ilumina,
oremos.					

3.

Pelos homens perseguidos e humilhados,
pelos que perderam a coragem de lutar
e por aqueles que os defendem e animam,
oremos.						

4.

Pelos doentes que perderam a esperança,
pelas crianças que perderam os seus pais
e por aquelas a quem falta o amor e um lar,
oremos.						

5.

Por todos nós que recebemos o Baptismo,
pelos que estão em graça e paz com Deus
e por aqueles que entre nós vivem nas trevas,
oremos.						
(Outras intenções: os que vão ser baptizados na Páscoa; fiéis defuntos ...).

S

enhor,nosso Deus,
reavivai em nós, pelo Espírito Santo,
o dom e a alegria do Baptismo,
para que Vos chamemos nosso Pai
e nos sintamos, de verdade, vossos filhos.
Por Cristo Senhor nosso.
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