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ANO C

QUARTA-FEIRA DE CINZAS

I

rmãos e irmãs:
Ao darmos início ao tempo santo da Quaresma,
oremos para que todos os homens se convertam
e tomem parte na renovação pascal,
dizendo (ou: cantando):

R.

Renovai, Senhor, o vosso povo.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Dai-nos, Senhor, um coração novo.
1.

Por todos os fiéis da santa Igreja,
para que, neste tempo favorável da Quaresma,
se reconciliem uns com os outros e com Deus,
oremos.						

2.

Pelos homens que governam as nações,
para que sirvam lealmente o bem comum
e façam esforços pela paz,
oremos.						

3.

Por todos os discípulos de Cristo,
para que se convertam e acreditem no Evangelho
e, em segredo, dêem esmola, rezem e jejuem,
oremos.						

4.

Pelos doentes e por todos os que sofrem,
pelos pobres, pelos pecadores e pelos famintos,
para que tenham quem os socorra e alivie,
oremos.						

5.

Pela nossa assembleia aqui presente,
para que receba a graça de seguir a Cristo,
no caminho da renovação pascal,
oremos.						
(Outras intenções: instituições de solidariedade; defuntos da paróquia ...).

S

enhor,nosso Deus, rico em misericórdia,
que nos chamais a converter o coração,
dai-nos a alegria de sermos salvos,
e guiai-nos, pela força do Espírito,
para a festa da Páscoa jubilosa.
Por Cristo Senhor nosso.

QUARESMA

DOMINGO I DA QUARESMA

C

aríssimos irmãos e irmãs:
Oremos pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios,
para que saibamos resistir a Satanás,
respondendo-lhe com as palavras de Jesus,
e digamos (ou: e cantemos), humildemente:
R.

Kýrie, eléison.

Ou: Renovai, Senhor, o vosso povo.
Ou: Senhor, tende piedade de nós.
1.

Pelo Papa N. e pelos bispos a ele unidos,
para que a Palavra, que é viva e eficaz,
os sustente, os encoraje e lhes dê força,
oremos.					

2.

Por todos aqueles que são tentados pelo poder,
pelo dinheiro, pela violência e pela maldade,
para que lhes saibam resistir com fortaleza,
oremos.						

3.

Pelos emigrantes e estrangeiros maltratados
e pelos que vivem errantes e sem pátria,
para que o Senhor os defenda dos perigos,
oremos.						

4.

Por todos os homens e mulheres que crêem em Deus
e pelos que O procuram de todo o coração,
para que só a Ele sirvam e a Ele se entreguem,
oremos.				

5.

Pelos cristãos e movimentos da Paróquia,
para que se deixem conduzir pelo Espírito,
na oração, no perdão mútuo, no amor aos pobres,
oremos.						
(Outras intenções: catecúmenos adultos; grandes problemas mundiais ...).

E

scutai, Pai santo, as súplicas dos vossos filhos,
que Vos querem servir e adorar,
e, em comunhão com Jesus, que foi tentado,
permiti que saibamos proclamar
que só Vós sois nosso Deus e nosso Pai.
Por Cristo Senhor nosso.
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ANO C

DOMINGO II DA QUARESMA

I

rmãs e irmãos:
Iluminados pela transfiguração de Jesus,
façamos subir até ao Pai as nossas súplicas
pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios,
dizendo (ou: cantando), com humildade:

R.

Ouvi-nos, Senhor.

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

Para que as Igrejas do Oriente e do Ocidente
tenham confiança no Senhor, como Abraão,
e ensinem aos homens a fé que receberam,
oremos.						

2.

Para que o nosso Bispo N., os presbíteros e os diáconos,
como os Apóstolos que viram Jesus transfigurado,
escutem o Pai, que os convida à santidade,
oremos.						

3.

Para que os cristãos procurem o rosto de Deus,
na vida activa, na caridade e na oração,
e não esqueçam que a sua pátria está nos Céus,
oremos.				

4.

Para que os homens e as mulheres que têm medo
do sofrimento, da doença e da morte
descubram Cristo, luz do mundo e salvação,
oremos.						

5.

Para que os membros da nossa assembleia
saibam estar ao lado dos mais necessitados,
para os ouvir em silêncio e lhes dar as mãos,
oremos.						
(Outras intenções: crianças da catequese e catequistas; fiéis defuntos ...).

S

enhor,nosso Deus,
que, no monte da transfiguração,
nos mandastes escutar o vosso Filho,
dignai-Vos ouvir as nossas súplicas
e conceder-nos os bens que Vos pedimos.
Por Cristo Senhor nosso.

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

C

aríssimos fiéis:
Oremos por estes eleitos,
que a Igreja, cheia de confiança, escolheu depois de um longo caminho,
para que, ao completarem a preparação,
encontrem a Cristo nos seus sacramentos, nas próximas festas pascais,
e digamos (ou: e cantemos), com alegria:
R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Renovai, Senhor, o vosso povo.
Ou: Salvador do mundo, salvai-nos.
1.

Para que estes eleitos meditem, em seu coração,
na palavra divina que lhes foi anunciada
e a saboreiem sempre cada vez mais,
oremos.

2.

Para que reconheçam em Cristo, Filho de Deus,
Aquele que veio salvar os que estavam perdidos
e humildemente se confessem pecadores,
oremos.

3.

Para que, sinceramente, saibam rejeitar
o que na sua vida desagrada a Cristo e a Ele se opõe
e falem como aprenderam no Evangelho,
oremos.

4.

Para que o Espírito, que penetra os corações,
os robusteça com a sua força e sabedoria
e os ensine a conhecer e a fazer o que Deus quer,
oremos.

5.

Para que as famílias e os amigos destes eleitos
ponham a sua esperança em Cristo Salvador
e n’Ele encontrem a paz e a santidade,
oremos.

(Quando, após a despedida dos catecúmenos, se omite a Oração Universal, acrescentam-se estas preces pela Igreja e pelo mundo).
6.

Para que os pastores e os fiéis da santa Igreja,
que se preparam para as festas pascais,
purifiquem o coração e pratiquem obras de caridade,
oremos.

7.

Para que, no mundo inteiro, os fracos encontrem força,
ganhem ânimo os abatidos,
e voltem para Deus os que d’Ele se afastaram,
oremos.
Segue-se a oração do exorcismo, como vem no RICA, p. 96-97.
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ANO C

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

I

rmãos e irmãs em Cristo:
Oremos ao Deus vivo,
que revelou a Moisés o seu nome santo,
e intercedamos pelas necessidades da Igreja e do mundo,
dizendo (ou: cantando), confiadamente:

R.

Kýrie, eléison.

Ou: Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça.
Ou: Salvador do mundo, salvai-nos.
1.

Pela Igreja, atenta à voz do Senhor que lhe fala,
como falou a Moisés, na sarça ardente,
para que proclame com alegria a Boa Nova,
oremos.						

2.

Pelas vítimas de todas as violências,
da opressão, da fome e dos maus tratos,
para que sejam ouvidas pelo Senhor, que faz justiça,
oremos.			

3.

Pelos cristãos que neste tempo da Quaresma
se arrependem e convertem ao Senhor,
para que aprendam a perdoar e a ser bons,
oremos.					

4.

Pelos doentes e por todos os que sofrem
e pelos que não têm ninguém que os escute,
para que se unam à paixão do Salvador
oremos.						

5.

Por todos os que o Senhor aqui reuniu,
para que nos faça chegar um dia junto d’Ele
e nos sacie dos bens da sua casa,
oremos.						
(Outras intenções: Cáritas nacional e diocesana; crianças que têm fome ...).

D

eus de bondade infinita,
usai de paciência para connosco
e fazei que a palavra que escutámos
dê fruto abundante em nossas vidas.
Por Cristo Senhor nosso.

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

C

aríssimos cristãos:
Assim como Cristo deu vista ao cego de nascença,
também Deus chama estes eleitos à sua luz.
Oremos para que sejam santos
e dêem testemunho da palavra do Senhor, fonte de vida eterna,
dizendo (ou: cantando):
R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito.
Ou: Iluminai, Senhor, o nosso coração.
1.

Para que estes eleitos
ponham a sua confiança na luz e na verdade de Cristo
e alcancem a liberdade de espírito e de coração,
oremos.

2.

Para que, contemplando a sabedoria da cruz,
ponham a sua glória em Deus,
que confunde a sabedoria deste mundo,
oremos.

3.

Para que a força do Espírito Santo
os liberte dos laços que os prendem
e os faça passar do temor à confiança,
oremos.

4.

Para que se tornem homens e mulheres espirituais,
que em tudo procuram o que é justo e santo
e peçam a Deus que lhes dê a luz da fé,
oremos.

5.

Para que todos os que são perseguidos
por causa do nome de Cristo
sintam a sua ajuda e protecção,
oremos.

(Quando, após a despedida dos catecúmenos, se omite a Oração Universal, acrescentam-se estas preces pela Igreja e pelo mundo).
7.

8.

Para que todos os homens
descubram que o Pai os ama,
e cheguem à plena liberdade de espírito na Igreja,
oremos.
Para que todos nós,
presentes no meio do mundo,
permaneçamos fiéis ao espírito do Evangelho,
oremos.
Segue-se a oração do exorcismo, como vem no RICA, p. 102.
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ANO C

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

I

rmãs e irmãos em Cristo:
Pela Igreja e por nós próprios,
oremos ao Pai celeste que espera sempre
e perdoa aos filhos que regressam,
dizendo (ou: cantando):

R.

Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Iluminai, Senhor, o nosso coração.
1.

Para que o Papa N., os bispos e os presbíteros,
ministros do perdão que vem de Deus,
acolham os pecadores que se convertem,
oremos.						

2.

Para que os fiéis que se afastaram de Deus Pai,
caindo em si, sintam o desejo de voltar
e participem de novo nos dons da Igreja,
oremos.						

3.

Para que os homens que não sabem perdoar
aprendam a fazer festa e a alegrar-se,
sempre que os pecadores voltam à vida,
oremos.						

4.

Para que as famílias que têm filhos pródigos
ofereçam a Cristo a sua dor e a sua cruz
e d’Ele recebam a alegria do reencontro,
oremos.						

5.

Para que nós próprios e toda a nossa comunidade (paroquial),
participando na celebração da penitência,
nos preparemos para celebrar a Páscoa,
oremos.					
(Outras intenções: crianças que vão ser baptizadas na Páscoa, seus pais e padrinhos ...).

S

enhor,nosso Deus,
que abraçais os filhos que regressam
e para eles preparais uma grande festa,
fazei que todos os fiéis que Vos suplicam
experimentem o vosso perdão libertador.
Por Cristo Senhor nosso.

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

I

rmãos e irmãs:
Oremos por estes eleitos de Deus,
para que, ao tornarem-se semelhantes a Cristo
na morte e na ressurreição,
alcancem a vitória sobre o pecado pela graça dos sacramentos,
e digamos (ou: e cantemos), confiadamente:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Ouvi, Senhor, as nossas súplicas.
Ou: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.
1.

Para que estes eleitos
sejam fortes na fé contra os enganos do mundo
e acreditem que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida,
oremos.

2.

Para que se mostrem agradecidos a Deus, que os escolheu,
lhes deu a conhecer a esperança da vida eterna
e os introduziu no caminho da salvação,
oremos.

3.

Para que, pelo exemplo e intercessão
daqueles catecúmenos que derramaram o seu sangue por Cristo,
sintam cada vez mais firme a esperança da vida eterna,
oremos.

4.

Para que todos detestem o pecado, que destrói a vida,
descubram em Cristo o Filho de Deus que os salva
e de hoje em diante vivam apenas para Deus,
oremos.

5.

Para que aqueles que estão tristes e inconsoláveis,
pela morte dos seus familiares,
encontrem em Cristo a sua consolação,
oremos.

(Quando, após a despedida dos catecúmenos, se omite a Oração Universal, acrescentam-se estas preces pela Igreja e pelo mundo).
6.

Para que todos os fiéis da santa Igreja,
ao verem chegar as solenidades pascais,
tenham a firme esperança de ressuscitar com Cristo,
oremos.

7.

Para que os homens e mulheres do mundo inteiro,
que Deus criou por amor e quer ver felizes,
se renovem continuamente na fé e na caridade,
oremos.
Segue-se a oração do exorcismo, como vem no RICA, p. 106-107.
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ANO C

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

C

aríssimos irmãos e irmãs:
Oremos ao Senhor que faz maravilhas,
para que realize, na Igreja e no mundo,
aquilo que anunciou pelos profetas,
dizendo (ou: cantando), cheios de confiança:
R.

Kýrie, eléison.

Ou: Ouvi, Senhor, as nossas súplicas.
Ou: Senhor, tende piedade de nós.
1.

Pelo Papa N., pelos bispos, presbíteros e diáconos,
para que encontrem em Jesus Cristo o bem supremo
e o anunciem com alegria ao mundo de hoje,
oremos.						

2.

Pelos catecúmenos e pelos fiéis da santa Igreja,
para que o poder da ressurreição de Jesus Cristo
os faça correr com entusiasmo para a Páscoa,
oremos.						

3.

Pelos responsáveis no governo das nações,
para que a sabedoria com que Deus os enriquece
sirva sempre para o bem dos cidadãos,
oremos.

4.

Pelos esposos que cometem adultério,
para que os discípulos de Jesus saibam acolhê-los
como Jesus acolheu a pecadora,
oremos.						

5.

Pelos fiéis da nossa comunidade (paroquial),
para que o sacramento da reconciliação lhes dê a paz
e a alegria de Jesus Cristo ressuscitado,
oremos.						
(Outras intenções: acontecimentos nacionais importantes; defuntos ...).

S

enhor,nosso Deus,
que em Jesus Cristo, vosso Filho,
nos revelastes as dimensões infinitas do vosso perdão,
dai-nos a graça de ser exigentes com nós próprios
e misericordiosos para com todos os irmãos.
Por Cristo Senhor nosso.

QUARESMA

DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR – 1

I

rmãs e irmãos:
Contemplando a Cristo, nosso Salvador,
oremos pela salvação de todos os homens,
vítimas do ódio, da violência e da injustiça,
dizendo (ou: cantando), confiadamente:

R.

Ouvi-nos, Senhor.

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

Para que os ministros e os fiéis da santa Igreja
anunciem com a palavra e com a vida
que Jesus é o Salvador do mundo,
oremos.

2.

Para que os responsáveis das nações, em toda a terra,
trabalhem pela justiça e pela paz
e promovam os valores fundamentais da vida,
oremos.

3.

Para que os homens e as mulheres que estão doentes
encontrem na paixão do Redentor
um sentido para o seu sofrimento,
oremos.

4.

Para que aqueles que não sabem perdoar
escutem Jesus, que, na hora da agonia,
pediu ao Pai o perdão para os seus algozes,
oremos.

5.

Para que os fiéis da nossa comunidade (paroquial),
unidos em esperança àqueles que já partiram,
entrem na oferenda pascal de Jesus Cristo,
oremos.
(Outras intenções: jovens do mundo inteiro e seus animadores ...).

S

enhor,nosso Deus,
que Vos dignastes contar-nos entre o número daqueles
para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expirar,
dai-nos a graça de descobrir, à luz da fé,
o amor infinito com que nos amais.
Por Cristo Senhor nosso.
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ANO C

Ou

DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR – 2

C

aríssimos fiéis:
Com os olhos voltados
para Aquele que por nós foi crucificado,
oremos pelos nossos irmãos que sofrem,
dizendo (ou: cantando), cheios de confiança:
R.

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

Ou: Christe, eléison.
Ou: Senhor, tende piedade de nós.
1.

Para que Jesus, em agonia no jardim,
tenha piedade dos que vivem aflitos,
oremos.

2.

Para que Jesus, flagelado e torturado,
tenha piedade dos que mais sofrem,
oremos.

3.

Para que Jesus, coroado de espinhos,
tenha piedade dos que não são respeitados,
oremos.

4.

Para que Jesus, a caminho do Calvário,
tenha piedade dos que arrastam a cruz da vida,
oremos.

5.

Para que Jesus, expirando no madeiro,
tenha piedade dos que estão em agonia,
oremos.

6.

Para que Jesus, ressuscitado e glorioso,
tenha piedade de todos nós,
oremos.
(Outras intenções: grupos de jovens da diocese e da paróquia ...).

S

enhor Jesus Cristo,
concedei a todos os homens que sofrem
a graça de se unirem à vossa Paixão
e de porem a sua esperança na vossa Ressurreição.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.

