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ANO C

DOMINGO II DO TEMPO COMUM

I

rmãs e irmãos:
Oremos a Deus nosso Pai,
que nos chamou, por meio do Evangelho,
a tomar parte na glória de Nosso Senhor Jesus Cristo,
e digamos (ou: e cantemos):

R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.
Ou: Ouvi, Senhor, a nossa súplica.
1.

Para que o nosso Bispo N. e o seu presbitério
sirvam todos os homens santamente
e se alegrem com os dons de cada um,
oremos.						

2.

Para que o Senhor nos livre do pecado,
nos faça experimentar a vida do Espírito
e nos ensine a ser amigos uns dos outros,
oremos. 						

3.

Para que os homens do saber e do trabalho,
num esforço comum, sempre renovado,
procurem dar-se as mãos e crescer juntos,
oremos. 		 				

4.

Para que os casais jovens da nossa Diocese
sintam junto deles a presença da Mãe de Jesus
e descubram, em Deus, a fonte de toda a alegria,
oremos. 						

5.

Para que as crianças que hoje vão nascer
sejam acolhidas com amor
e, como nós, venham a conhecer a Deus, seu Pai,
oremos.						
(Outras intenções: grandes problemas mundiais; nossos familiares defuntos ...).

S

enhor,nosso Deus,
que dais o vosso Espírito, sem medida,
aos homens e às mulheres que Vos procuram
e trabalham para o bem comum de todos,
ensinai-nos a escutar e a seguir as suas inspirações.
Por Cristo Senhor nosso.

TEMPO COMUM

DOMINGO III DO TEMPO COMUM

I

rmãos e irmãs:
Oremos a Deus Pai todo-poderoso,
para que a Palavra revelada e o trabalho de cada dia
se tornem, para todos os homens, fonte de salvação,
e peçamos (ou: e cantemos), confiadamente:

R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Senhor, nós temos confiança em Vós.
Ou: Senhor, vinde em nosso auxílio.
1.

Pela Igreja católica e por todas as comunidades separadas,
para que tenham verdadeiro desejo da unidade
e respeitem as riquezas espirituais umas das outras,
oremos.						

2.

Pela nossa Pátria e por todas as nações,
para que progridam na paz e na justiça,
em liberdade, respeito mútuo e concórdia,
oremos.				

3.

Por aqueles que anunciam o Evangelho,
para que o Espírito os ensine a falar como Jesus,
ao explicar a Palavra na sinagoga de Nazaré,
oremos.						

4.

Por todos os que sofrem e desanimam,
para que Deus venha em sua ajuda
e os confirme na esperança e na alegria,
oremos.				

5.

Por todos nós aqui reunidos no Senhor,
para que hoje se cumpra também em nós
a passagem da Escritura que escutámos,
oremos.					
(Outras intenções: Oitavário pela unidade dos cristãos; fiéis defuntos ...).

C

oncedei, Senhor, à vossa Igreja
a graça de saber anunciar, com fidelidade,
a Boa Nova que o vosso Filho Jesus Cristo
proclamou na sinagoga de Nazaré.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
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ANO C

DOMINGO IV DO TEMPO COMUM

C

aríssimos irmãos e irmãs:
Com fé e confiança na bondade do Senhor,
façamos subir até Ele as nossas súplicas
pelo bem da santa Igreja e de todos os homens,
dizendo (ou: cantando), com alegria:
R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Ou: Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.
1.

Para que os fiéis e os catecúmenos da Igreja
sejam solidários com os homens que mais sofrem
e os ajudem em suas carências e tristezas,
oremos.					

2.

Para que os ministros do Evangelho
e todos os cristãos perseguidos por causa da fé
sintam que Deus está com eles e lhes dá força,
oremos.

3.

Para que os povos ainda não evangelizados
possam ouvir o anúncio da Palavra
e glorifiquem connosco a Jesus Cristo,
oremos. 				

4.

Para que os esposos separados pela discórdia
voltem a descobrir o sentido cristão da vida
e a bondade do nosso Pai, que está nos Céus,
oremos.					

5.

Para que todos nós aqui reunidos na casa de Deus,
reconhecendo as graças que o Senhor nos dá,
cresçamos cada vez mais em caridade,
oremos.					
(Outras intenções: escolas, estudantes e professores; leprosos; fiéis defuntos ...).

F

azei-nos experimentar, Senhor,
o vosso amor e o vosso perdão,
porque a vossa bondade não tem fim
e a vossa misericórdia é maior do que o nosso coração.
Por Cristo Senhor nosso.

TEMPO COMUM

DOMINGO V DO TEMPO COMUM

C

aríssimos fiéis:
Oremos ao Senhor do universo,
para que dê aos que escutam os apóstolos deste tempo
um coração aberto à sua mensagem,
e peçamos (ou: e cantemos) fervorosamente:
R.

Escutai, Senhor, a oração do vosso povo.

Ou: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
Ou: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos Senhor.
1.

Pelos bispos e pelos párocos do mundo inteiro,
pelas Igrejas particulares e paróquias a que presidem
e pelos fiéis que com eles trabalham mais de perto,
oremos.				

2.

Pelos responsáveis no governo das nações,
pelos que promovem a prosperidade dos povos
e pelos que defendem os direitos dos homens,
oremos.				

3.

Pelos leigos que vivem em matrimónio,
pelos jovens que se preparam para o casamento
e pelos lares que já não têm amor,
oremos.						

4.

Pelas irmãs religiosas de clausura,
pelas jovens consagradas ao Senhor
e pelas crianças que gostam de Jesus,
oremos.						

5.

Pelos membros da nossa assembleia dominical,
pelos outros cristãos desta Paróquia
e pelos homens e mulheres que não têm fé,
oremos.						
(Outras intenções: vocações ao ministério ordenado; nossos defuntos ...).

E

scutai, Senhor, as nossas orações
e enchei-nos da vossa graça,
para proclamarmos que só Vós sois Santo
e nos colocarmos inteiramente
ao serviço do Evangelho.
Por Cristo Senhor nosso.
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ANO C

DOMINGO VI DO TEMPO COMUM

I

rmãos e irmãs caríssimos:
Invoquemos Jesus Cristo,
que prometeu a bem-aventurança
aos que têm fome e sede de justiça,
e digamos (ou: e cantemos), confiantes:

R.

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

Ou: Jesus Cristo, ouvi-nos.
Ou: Ouvi-nos, ó Rei da eterna glória.
1.

Pelo nosso Bispo N. e pelos presbíteros e diáconos,
para que, no fervor da fé e do testemunho,
anunciem que Jesus ressuscitou dos mortos,
oremos.						

2.

Pelos pobres, para que o Senhor lhes dê esperança,
e pelos ricos, para que lhes converta o coração
e lhes dê gosto de repartir com quem não tem,
oremos.						

3.

Pelos que têm fome, para que encontrem o pão de cada dia,
e pelos que vivem na abundância,
para que tenham fome de Deus e da sua justiça,
oremos.						

4.

Pelos que choram enquanto vivem neste mundo,
para que o Senhor os console no seu amor,
e pelos que riem, para que lhes purifique os sentimentos,
oremos.				

5.

Pelos que são rejeitados e insultados,
para que Jesus os una à sua Paixão,
e lhes revele o mistério da sua Cruz gloriosa,
oremos.
						
(Outras intenções: crianças que vão comungar este ano pela primeira vez ...).

S

enhor Jesus Cristo,
que quisestes experimentar a perseguição e a pobreza,
a fome, a incompreensão e a dor,
dai-nos a graça de sentir a força da vossa ressurreição
e ensinai-nos a falar da felicidade que a todos prometeis.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.

TEMPO COMUM

DOMINGO VII DO TEMPO COMUM

O

remos, irmãos e irmãs, ao Pai do Céu,
que é misericordioso para com todos,
e abramos o nosso coração às dimensões
daquela oração que Jesus nos ensinou,
suplicando (ou: cantando), humildemente:

R.

Abençoai, Senhor, o vosso povo.

Ou: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
Ou: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
1.

Pela santa Igreja que se estende pelo mundo inteiro,
para que, vencendo a tentação de julgar e condenar,
manifeste sempre e em tudo a misericórdia de Jesus,
oremos.						

2.

Pelos crentes de todas as religiões da terra,
para que amem aqueles que os não amam
e perdoem àqueles que os perseguem,
oremos. 						

3.

Pelos povos e países mais pobres,
para que as nações mais poderosas deste mundo
respeitem os seus direitos e destinos,
oremos.						

4.

Pelos homens violentos, como Saul,
e pelos pacíficos, como David,
para que não se deixem dominar pela vingança,
oremos.						

5.

Pelos membros da nossa assembleia,
para que, por palavras e por obras,
perdoem e façam o bem que agrada a Deus,
oremos.						
(Outras intenções: grupos cristãos da comunidade paroquial; defuntos ...).

S

enhor,nosso Deus,
ensinai-nos a compreender as palavras do vosso Filho
e a seguir o seu exemplo,
para que o vosso amor em nós
acolha todos os homens como irmãos.
Por Cristo Senhor nosso.
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ANO C

DOMINGO VIII DO TEMPO COMUM

C

aríssimos irmãos e irmãs:
Oremos, com toda a confiança, a Deus Pai,
que nos oferece a vitória sobre a morte
em Jesus Cristo, seu Filho e Senhor nosso,
e supliquemos, dizendo (ou: cantando):
R.

Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio.

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

Pela nossa Diocese e cada uma das suas paróquias,
pelos seus fiéis, catecúmenos e crianças
e por todos os pais cristãos e seus filhos,
oremos.						

2.

Pelas virgens e monges de vida contemplativa,
pelos religiosos e religiosas de vida activa
e pelos acólitos, leitores e catequistas,
oremos.						

3.

Pelos homens condutores de outros homens,
pelos que se dedicam às artes e à comunicação oral ou escrita
e pelos que tomam as grandes decisões,
oremos.						

4.

Pelos que nasceram cegos e têm fé,
pelos que vêem bem, mas não acreditam,
e pelos que vêem mal os seus defeitos,
oremos.						

5.

Pelos membros da nossa assembleia celebrante,
pelos que do seu coração só tiram bem
e pelos que sentem prazer em fazer mal,
oremos.						
(Outras intenções: trabalhadores do campo e frutos da terra ...).

S

enhor,nosso Deus,
curai o coração de todos os homens,
para que o seu olhar seja perfeito,
a sua palavra, verdadeira,
e as suas acções, dignas e rectas.
Por Cristo Senhor nosso.

TEMPO COMUM

211

DOMINGO IX DO TEMPO COMUM

E

levemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai todo-poderoso,
uma oração verdadeira e universal,
para que as súplicas de todos os homens
encontrem expressão nas palavras da nossa fé,
dizendo (ou: cantando), com sincera piedade:

R.

Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.

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

Pelo Papa N. e pelos bispos do mundo inteiro,
para que anunciem fielmente o único Evangelho de Cristo
e acolham com esperança os apelos dos não crentes,
oremos.					

2.

Pelos cristãos que abandonam a santa Igreja
e pelos que se encontram perturbados na sua fé,
para que a palavra de São Paulo os ilumine,
oremos.					

3.

Pelos fiéis de outras religiões
e pelos que manifestam a sua fé em gestos e atitudes,
para que procurem e encontrem o Deus verdadeiro,
oremos.					

4.

Pelos doentes que têm quem os trate
e por aqueles de quem já ninguém se lembra,
para que saibam que Jesus não os esquece,
oremos.					

5.

Pela nossa comunidade (paroquial) e por esta assembleia,
para que não nos fechemos em nós mesmos,
mas olhemos cada pessoa com os olhos de Cristo,
oremos.					
(Outras intenções: famílias cristãs; leigos da nossa paróquia; fiéis defuntos ...).

S

enhor,nosso Deus,
estendei a vossa mão à humanidade fatigada e oprimida
e concedei, aos fiéis da santa Igreja,
uma fé viva e audaz ao serviço do reino
que vosso Filho veio inaugurar entre nós.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
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ANO C

DOMINGO X DO TEMPO COMUM

IquePeçamos
ao Senhor
nos levante do pecado

rmãos e irmãs em Cristo:

e nos ensine a viver na sua graça,
dizendo (ou: cantando):

R.

Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Tende compaixão de nós, Senhor.
1.

Para que o nosso Bispo N., os presbíteros e diáconos,
sejam servidores fiéis do Evangelho de Cristo,
dos seus sacramentos e da sua caridade,
oremos.					

2.

Para que os cristãos de todas as Igrejas e comunidades
testemunhem a sua fé na vida eterna
e peçam a salvação uns para os outros,
oremos.					

3.

Para que os órfãos, as viúvas e os abandonados
sintam a presença de Jesus Cristo perto de si
e a Ele se entreguem de todo o coração,
oremos.			

4.

Para que todos os baptizados da nossa Paróquia
reconheçam o Senhor que visita o seu povo
e está no meio de nós reunidos em assembleia,
oremos. 					

5.

Para que Deus dê a bem-aventurança eterna
aos nossos familiares e amigos que partiram deste mundo
e enxugue as lágrimas de todos os que os choram,
oremos.					
(Outras intenções: os que foram confirmados com o sinal do Espírito Santo ...).

S

enhor,Deus da vida e da alegria,
escutai as nossas orações
e dai-nos a graça de poder louvar-Vos,
porque nos salvais do pecado
e nos ressuscitais da morte.
Por Cristo Senhor nosso.

TEMPO COMUM
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DOMINGO XI DO TEMPO COMUM

C

aríssimos cristãos:
Nós, que não podemos salvar-nos a nós mesmos
e nada podemos sem Deus,
peçamos-Lhe a graça do seu perdão,
dizendo (ou: cantando), humildemente:
R.

Atendei, Senhor, a nossa prece.

Ou: Escutai, Senhor, a nossa oração.
Ou: Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo.
1.

Pela santa Igreja, que acredita em Jesus Cristo,
pelos seus filhos renascidos pela graça
e por todos os que vivem em pecado,
oremos.					

2.

Pelos que morrem às mãos de outros homens,
pelas vítimas da perseguição dos poderosos
e pelos casais destruídos pela infidelidade,
oremos.					

3.

Pelo mundo, mais pronto a condenar que a perdoar,
pelos juízes a quem foi confiada a justiça
e pelos réus que por eles vão ser julgados,
oremos.					

4.

Pelas mulheres pecadoras que se arrependem,
pelos homens que foram causa do seu pecado
e por aqueles que sentem Cristo vivo dentro de si,
oremos. 			

5.

Por todos nós, pecadores,
pelos que não põem a confiança nos seus méritos,
mas tudo esperam da misericórdia de Deus,
oremos.						
(Outras intenções: presbíteros que celebram o aniversário da sua ordenação ...).

D

eus eterno e omnipotente,
que muito perdoais a quem muito ama,
nós Vos louvamos pela vossa infinita misericórdia
e nos confiamos à vossa graça,
para obter o perdão das nossas culpas.
Por Cristo Senhor nosso.
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ANO C

DOMINGO XII DO TEMPO COMUM

I

rmãs e irmãos caríssimos:
Peçamos ao Senhor, nosso Deus,
que faça chegar a toda a humanidade
a água que jorrou do coração de Cristo,
dizendo (ou: cantando), com humildade:

R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Senhor, nós temos confiança em Vós.
Ou: Senhor, vinde em nosso auxílio.
1.

Pela nossa Diocese, suas paróquias e fiéis,
para que aceitem perder a própria vida,
à semelhança de Cristo, que Se entregou por nós,
oremos.					

2.

Por este mundo de discórdia e violência,
para que as armas de guerra e de morte
se transformem em instrumentos de amizade,
oremos.					

3.

Pelos que tratam dos doentes profundos,
para que o façam com dedicação e amor
e os ajudem a renascer para a esperança,
oremos.
									
4. Pelos catecúmenos das nossas comunidades (paroquiais),
para que o modo como vivem os fiéis
os ajude a descobrir a luz de Cristo,
oremos.		
5.

Por todos nós aqui reunidos no dia do Senhor,
para que a nossa sede de Deus
seja um dia plenamente saciada,
oremos.					
(Outras intenções: defuntos que amaram o Senhor servindo o próximo ...).

S

enhor,Deus omnipotente,
que nos ensinastes, pela boca de Jesus,
que não fazeis acepção de pessoas,
levai-nos a crescer na unidade
e a respeitar em cada ser humano a vossa imagem.
Por Cristo Senhor nosso.

TEMPO COMUM

DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM

O

remos, irmãs e irmãos,
ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
que nos chama à verdadeira liberdade,
e supliquemos confiadamente,
dizendo (ou: cantando):
R.

Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.

Ou: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
Ou: Ouvi, Senhor, as nossas súplicas.
1.

Para que o Papa N. e os bispos a ele unidos
exerçam com alegria o seu ministério de profetas,
em favor do povo santo de Deus,
oremos.				

2.

Para que Deus guie os governantes na sua missão,
lhes dê um espírito de tolerância e de concórdia,
no respeito pela natureza e pela vida,
oremos.					

3.

Para que os homens empenhados em causas nobres
permaneçam fortes e humanos,
ao serviço da libertação dos outros homens,
oremos.						

4.

Para que os cidadãos que abandonam os seus países
encontrem comunidades que os acolham
e os ajudem a refazer as suas vidas,
oremos.					
		
5. Para que Deus nos faça entender o sentido da liberdade,
nos dê a todos o gosto de servir
e aos defuntos a vida feliz no Paraíso,
oremos.					
(Outras intenções: factos relevantes da vida paroquial; emigrantes ...).

C

oncedei, Senhor, a todos os fiéis
a graça de se deixarem conduzir
pela luz do vosso Espírito,
para que se mantenham tolerantes e pacíficos
e sigam a Cristo com alegria, desprendimento e confiança.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
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ANO C

DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM

C

aríssimos irmãos e irmãs:
Oremos a Deus Pai
por todas as necessidades do mundo
e, particularmente, pelos homens e mulheres que não têm paz,
dizendo (ou: cantando):
R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Ou: Senhor, venha a nós o vosso reino.
1.

Pelo nosso Bispo N., pelos presbíteros e diáconos,
pelos trabalhadores que o Pai envia para a sua seara
e por aqueles de que a nossa Igreja de N. precisa,
oremos.					

2.

Por todas as nações e seus governos,
pelos homens que promovem o bem comum
e pelos que lutam sem descanso pela paz,
oremos.				

3.

Pelos que ainda não conhecem Jesus Cristo,
pelos que recebem os mensageiros do Evangelho
e por aqueles que recusam escutá-los,
oremos.					

4.

Pelos idosos da nossa comunidade (paroquial),
pelos jovens que estudam ou trabalham
e pelas crianças deficientes e seus pais,
oremos.						

5.

Pelos cristãos que se gloriam na cruz de Cristo,
por aqueles para quem ela é um escândalo
e pelos defuntos que a abraçaram com amor,
oremos.					
(Outras intenções: os que fizeram a primeira Comunhão; catequistas ...).

S

enhor,nosso Deus,
fazei que toda a terra vos aclame
e, porque a vossa bondade é sem limites,
dignai-Vos inscrever no livro da vida
os nomes de todos os vossos fiéis.
Por Cristo Senhor nosso.

TEMPO COMUM

DOMINGO XV DO TEMPO COMUM

C

aríssimos irmãos e irmãs:
Alarguemos os horizontes da nossa oração
a todos os filhos de Deus e a todos os homens
que procuram respostas para as suas dúvidas
e peçamos fervorosamente (cantando):
R.

Escutai, Senhor, a oração do vosso povo.

Ou: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
Ou: Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio.
1.

Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente,
para que descubram a plenitude do amor de Deus
e sejam fiéis à missão que Jesus lhes confiou,
oremos. 				

2.

Pelos que não crêem em Deus,
para que, pela rectidão e sinceridade das suas vidas,
cheguem ao conhecimento do Senhor que os ama,
oremos. 				

3.

Pelos que são roubados, espancados e maltratados,
e por todas as pessoas feridas em acidentes,
para que encontrem um bom samaritano no seu caminho,
oremos.						

4.

Pelos homens e mulheres agonizantes,
para que, unidos à Paixão redentora de Cristo,
cheguem purificados diante de Deus,
oremos.						

5.

Por nós mesmos que celebramos a Eucaristia,
para que o Senhor nos dê a graça de O procurar
e de cantarmos eternamente os seus louvores,
oremos.					
(Outras intenções: enfermos que receberam a santa Unção; vocações ...).

S

enhor,Pai santo,
dai-nos a graça de cumprir os mandamentos
que imprimistes no coração humano
e não deixeis que jamais nos esqueçamos
de ver em cada homem o nosso próximo.
Por Cristo Senhor nosso.
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ANO C

DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM

C

aríssimos fiéis:
Como Maria, irmã de Lázaro, sentada aos pés de Jesus,
instruídos pelo que aprendemos,
façamos subir ao Céu as nossas súplicas,
dizendo (ou: cantando), confiantes:
R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.
Ou: Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos.
1.

Para que nas dioceses e paróquias de todo o mundo
os anunciadores do Evangelho
deixem Cristo falar nas suas palavras,
oremos.						

2.

Para que sejam vencidas em toda a parte
a ignorância, a discriminação e as desigualdades,
e se fortaleça a cultura, a concórdia e a amizade,
oremos.						

3.

Para que os homens saibam acolher, como Abraão,
os que vêm até eles com fome e sede
e acreditem que o Senhor Se esconde em cada pobre,
oremos.						

4.

Para que Deus proteja os que viajam,
reconduza ao seu lar os emigrantes,
alivie o sofrimento dos enfermos e salve os moribundos,
oremos. 				

5.

Para que o Espírito Santo nos faça compreender
o que é completar em nós próprios
o que falta à Paixão de Jesus Cristo,
oremos.						
(Outras intenções: os que vão ter férias e os que nunca as tiveram; os nossos defuntos ...).

C

oncedei, Senhor, a cada homem
a graça de Vos servir nos mais pobres
e fazei que os cristãos do mundo inteiro,
à semelhança de Maria, irmã de Marta,
saibam escutar a palavra de Jesus.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.

TEMPO COMUM

DOMINGO XVII DO TEMPO COMUM

I

rmãs e irmãos:
Supliquemos a Deus Pai todo-poderoso
que inspire a nossa oração,
para Lhe pedirmos o que convém,
e digamos (ou: e cantemos), com humildade:

							
R. Abençoai, Senhor, o vosso povo.
Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.

Ou: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
1.

Pelo Santo Padre, o Papa N.,
pelos bispos e ministros sagrados
e por todo o povo redimido por Cristo,
oremos.					

2.

Pelos que tomam a defesa dos mais fracos,
pelos que crêem na misericórdia de Deus,
pelos justos e por todos os pecadores,
oremos.						

3.

Pelas mulheres a quem roubaram a dignidade,
por todos os homens a quem negam os seus direitos
e pelos que sofrem pelo nome de Jesus,
oremos.						

4.

Pelos que batem à porta dos amigos,
pelos que põem a esperança só em Deus
e por aqueles que não encontram quem os ajude,
oremos.						

5.

Por todos nós aqui presentes em assembleia,
pelos baptizados da nossa Diocese
e pelos defuntos da nossa comunidade (paroquial),
oremos.						
(Outras intenções: emigrantes e famílias em férias; defuntos ...).

S

uba até Vós, Senhor,
a oração universal dos vossos filhos
pelas necessidades de todos os homens,
e desça sobre nós a vossa bênção
e a graça da eterna salvação.
Por Cristo Senhor nosso.
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ANO C

DOMINGO XVIII DO TEMPO COMUM

I

rmãos e irmãs em Cristo:
Nós, que andamos muito ocupados
com a vida e com os bens deste mundo,
elevemos os olhos para o Pai do Céu
e supliquemos, dizendo (ou: cantando):

R.

Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio.

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

Por todos os bispos, presbíteros e diáconos,
e pelos que exercem algum ministério na Igreja,
para que imitem a Cristo, que Se fez servo,
oremos.

2.

Pelos homens do trabalho e da ciência,
para que descubram que sem Deus tudo é vaidade
e nada valem os cuidados e as fadigas,
oremos.						

3.

Por todos aqueles que possuem muitos bens,
para que não prendam a eles o coração,
mas se tornem ricos aos olhos de Deus,
oremos.						

4.

Por aqueles a quem Cristo revestiu do homem novo,
para que façam morrer em si tudo o que é velho
e aspirem sempre aos bens do alto,
oremos.						

5.

Pela nossa comunidade e por esta assembleia,
para que sejamos abertos e acolhedores para com todos,
sem distinção de raça, nacionalidade ou religião,
oremos.						
(Outras intenções: lares onde o amor desapareceu; nossos fiéis defuntos ...).

S

enhor,Deus do universo,
concedei aos homens e às mulheres de toda a terra
a graça de não se deixarem dominar
pelo desejo imoderado das riquezas,
a fim de caminharem para Vós, único bem verdadeiro.
Por Cristo Senhor nosso.

TEMPO COMUM

DOMINGO XIX DO TEMPO COMUM

C

aríssimos cristãos:
Oremos, em nome de toda a humanidade,
ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
dizendo (ou: cantando), com toda a confiança:
R.

Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.

Ou: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
Ou: Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo.
1.

Pela santa Igreja católica, pequeno rebanho de Cristo,
para que o Senhor a proteja em toda a terra
e a mantenha pobre, vigilante e servidora,
oremos.						

2.

Pelos homens que governam as nações,
para que estejam ao serviço dos mais pobres
a quem falta o pão de cada dia,
oremos.						

3.

Pelos Judeus, Muçulmanos e Cristãos,
para que a fé que professam no Deus único
os ensine a ser bons e a perdoar,
oremos.						

4.

Pelos que trabalham no campo e dele vivem,
para que o Senhor lhes dê tempos favoráveis,
colheitas abundantes e o dom da paz,
oremos.						

5.

Por todos nós aqui presentes em assembleia,
para que Deus nos converta à sua Palavra
e nos perdoe todos os pecados,
oremos.				

(Outras intenções: os que proclamam os direitos de Deus e dos homens ...).

S

enhor,nosso Deus,
que nos mandais esperar a vossa vinda
ocupados em ser bons administradores,
não permitais que os nossos corações
se afastem da riqueza verdadeira que sois Vós.
Por Cristo Senhor nosso.
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ANO C

DOMINGO XX DO TEMPO COMUM

I

rmãs e irmãos em Cristo:
Iluminados pela palavra de Deus que escutámos,
alimento da nossa esperança e fermento de fraternidade,
elevemos a nossa oração ao Pai do Céu,
dizendo (ou: cantando):

R.

Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Tende compaixão de nós, Senhor.
1.

Por todas as Igrejas particulares e suas paróquias,
pelos que aí dão testemunho da sua fé
e pelos que sofrem por causa do Evangelho,
oremos.			

2.

Pelos governantes de todas as nações,
pelos cidadãos perseguidos e humilhados
e pelas vítimas da violência dos poderosos,
oremos.					

3.

Pelas famílias divididas e sem paz,
pelos filhos abandonados por seus pais
e pelos pais a quem os filhos esqueceram,
oremos.						

4.

Pelos homens e mulheres de vida contemplativa,
pelos religiosos, religiosas e lares cristãos
e por todos os que Deus chama ao seu serviço,
oremos.						

5.

Por nós próprios que escutámos a Palavra,
pela nossa conversão à sua mensagem
e pelos nossos amigos e vizinhos,
oremos.						
(Outras intenções: os que promovem o diálogo entre as grandes religiões ...).

A

bri, Senhor, os nossos ouvidos
à mensagem da Palavra que escutámos
e que Jesus trouxe à terra como um fogo,
para corrermos, com perseverança,
para a vitória de que a Cruz é o sinal.
Por Cristo Senhor nosso.

TEMPO COMUM

DOMINGO XXI DO TEMPO COMUM

I

rmãos e irmãs:
Oremos por nós e por todos os homens,
pedindo ao Pai, que aqui nos reuniu,
a graça de escutarmos as palavras de Jesus,
e digamos (ou: e cantemos), humildemente:

R.

Atendei, Senhor, a nossa prece.

Ou: Não nos abandoneis, Senhor.
Ou: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
1.

Pela Igreja santa que vive na nossa Diocese,
para que nos chame a contemplar a glória de Deus
e esteja atenta aos sinais de vocação entre os mais jovens,
oremos.				

2.

Pelos responsáveis dos estados e dos governos,
para que Deus lhes conceda o feliz exercício dos seus mandatos
e a força de assegurarem aos cidadãos o pão do corpo e do espírito,
oremos.				

3.

Pelos fiéis de todas as confissões cristãs,
para que vivam a verdade da fé em suas obras
e não se fechem nas suas tradições,
oremos.				

4.

Por aqueles que, nos quatro cantos da terra,
são considerados os últimos de todos,
para que sejam os primeiros a sentar-se à mesa no reino dos Céus,
oremos.				

5.

Por nós aqui presentes, a quem Deus trata como filhos,
e pelos ausentes que estão em maior dor ou aflição,
para que todos respondamos ao apelo da palavra de Jesus,
oremos.			
(Outras intenções: acontecimentos nacionais importantes; fiéis defuntos ...).

S

enhor,nosso Deus e nosso Pai,
escutai a oração do vosso povo,
para que os nossos corações possam tornar-se
sinal d’Aquele que, na cruz,
abriu a seus irmãos o caminho da Vida.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
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ANO C

DOMINGO XXII DO TEMPO COMUM

C

aríssimos irmãos e irmãs:
Supliquemos com humildade ao Pai do Céu,
que nos manda interceder por todos os homens,
pedindo-Lhe que escute a nossa oração universal,
dizendo (ou: cantando):
R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Senhor, nós temos confiança em Vós.
Ou: Senhor, vinde em nosso auxílio.
1.

Para que a Igreja santa de Deus
tenha a sabedoria de ensinar os homens de hoje
como Jesus o fazia em suas parábolas,
oremos.						

2.

Para que os responsáveis do País, a qualquer nível,
se preocupem com os cidadãos mais esquecidos
e se coloquem sem descanso ao seu serviço,
oremos.						

3.

Para que as viúvas, os órfãos e os pobres,
os humilhados, os prisioneiros e os desterrados,
sintam que a Boa Nova do Reino é para eles,
oremos.						

4.

Para que todos os religiosos e religiosas
sirvam a Deus de coração sincero,
em total fidelidade aos seus votos,
oremos.						

5.

Para que os membros da nossa assembleia
sintam que estão na presença do Deus vivo
e de Jesus, o Senhor ressuscitado,
oremos.						
(Outras intenções: factos relevantes da vida paroquial; defuntos das nossas
famílias ...).

F

azei, Senhor,
que, pela força do vosso Espírito,
os nossos ouvidos escutem o que ensinais,
e o nosso coração o ponha em prática,
para nos tornarmos ricos da sabedoria de Deus.
Por Cristo Senhor nosso.

TEMPO COMUM
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DOMINGO XXIII DO TEMPO COMUM

I

rmãs e irmãos:
Como não conhecemos os planos do Senhor,
mas acreditamos que Ele nos escuta,
façamos subir até Ele a nossa oração universal,
pedindo (ou: cantando), confiadamente:

R.

Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.

Ou: Senhor, misericórdia.
Ou: Ouvi, Senhor, a nossa súplica.
1.

Pela santa Igreja católica e por todos os seus filhos,
pelos que procuram a Cristo noutras comunidades
e por todos os homens sinceros que ainda O não conhecem,
oremos.					

2.

Pelos presbíteros ao serviço do povo cristão,
pelos fiéis que desejam imitar Jesus em pobreza e castidade
e pelos que tomam a sua cruz e O seguem,
oremos.			

3.

Pelos homens preocupados com a justiça,
pelos que se consagram à investigação da verdade
e pelos que têm de fazer escolhas decisivas,
oremos.			

4.

Pelos que vivem sobrecarregados de trabalho,
pelos que procuram um amigo que os acolha
e pelos casais cristãos em dificuldade,
oremos.

5.

Pelos que, entre nós, estão mais tristes,
por nós próprios e pelas nossas famílias
e pelos que mais precisam da nossa oração,
oremos.
(Outras intenções: os que acompanham os moribundos; nossos irmãos
defuntos ...).

S

enhor,nosso Deus e nosso Pai,
para quem se dirigem os nossos passos,
ajudai-nos a olhar para o vosso Filho,
que, levando a sua Cruz,
nos abriu já o caminho da Vida.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
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ANO C

DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM

C

aríssimos fiéis:
Como Moisés, intercedendo pelo povo de Deus,
como Paulo, dando graças por ter alcançado misericórdia,
e como Jesus, à procura da ovelha perdida,
oremos (ou: cantemos), dizendo:
R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Ou: Senhor, venha a nós o vosso reino.
1.

Pelos baptizados da nossa Diocese e suas paróquias,
para que não fabriquem para si falsos ídolos,
nem se desviem dos caminhos de Deus,
oremos.					

2.

Pelos responsáveis dos países com maiores dificuldades,
para que não percam a coragem de lutar
nem desanimem no esforço de as vencer,
oremos.					

3.

Pelos excluídos de todas as sociedades,
para que encontrem quem os queira reintegrar
e quem os julgue dignos de confiança,
oremos.					

4.

Por todos os filhos pródigos que abandonaram os seus lares,
para que seus pais não percam a esperança
de os ver regressar a casa sãos e salvos,
oremos.					

5.

Por aqueles que invocando as suas razões,
deixaram vago o seu lugar nesta assembleia,
para que aprendam de novo a louvar e a dar graças,
oremos.					
(Outras intenções: acontecimentos nacionais; desempregados ...).

S

enhor Jesus Cristo,
que nos procurais e nos chamais,
nos acolheis e convidais para a vossa mesa,
ensinai-nos a reconhecer todos os dias
que o vosso amor supera o nosso pecado.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.

TEMPO COMUM
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DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM

I

rmãs e irmãos:
Ergamos o nosso espírito para o Céu
e façamos subir até Deus
as nossas preces e súplicas por todos os homens,
pedindo (ou: cantando), fervorosamente:

R.

Escutai, Senhor, a oração do vosso povo.

Ou: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.
1.

Para que o Papa N. e os bispos da Igreja
ensinem aos homens todo o Evangelho
e lhes mostrem o rosto de Jesus,
oremos.						

2.

Para que os chefes de estado e de governo
sejam bons administradores das coisas públicas
e sirvam honestamente os cidadãos,
oremos.						

3.

Para que os homens da riqueza e do poder
não comprem os necessitados por dinheiro
nem os indigentes por um par de sandálias,
oremos.						

4.

Para que, segundo a vontade de Deus,
todos os homens e mulheres possam salvar-se
e chegar ao conhecimento da verdade,
oremos.						

5.

Para que todos nós aqui reunidos na casa da Igreja,
tenhamos presente no nosso coração
que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro,
oremos.					
(Outras intenções: os que vão iniciar este novo ano escolar; as iniciativas pastorais da nossa diocese ...).

S

enhor,nosso Deus,
livrai-nos do desejo imoderado das riquezas,
e, com a ajuda da vossa misericórdia,
fazei que levantemos do pó o indigente
e tiremos o pobre da miséria.
Por Cristo Senhor nosso.
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ANO C

DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM

I

rmãs e irmãos caríssimos:
Invoquemos o Senhor Jesus Cristo,
que ama todos os homens
e a todos chama à felicidade eterna,
dizendo (ou: cantando), confiantes:

R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.
Ou: Jesus Cristo, ouvi-nos.
Ou: Ouvi-nos, ó Rei da eterna glória.
1.

Pelo nosso Bispo N., dado por Deus à sua Igreja,
pelos presbíteros ao serviço do Evangelho
e pelos diáconos, servidores da caridade,
oremos.

2.

Pelos homens com responsabilidades mundiais,
pelos que tomam a defesa dos mais pobres
e pelos profetas que Deus nos envia,
oremos.

3.

Pelos que são humilhados como Lázaro,
pelos que são atormentados como o rico
e pelos que seguem a Cristo, luz do mundo,
oremos.

4.

Pelos emigrantes em busca de trabalho,
por todos os excluídos deste mundo
e por aqueles que foram vítimas de acidentes,
oremos.

5.

Pelos professores e alunos de todas as escolas,
pelos que vão entrar no último ano de estudos
e pelos que já terminaram, mas não trabalham,
oremos.

6.

Por nós próprios que escutámos Jesus Cristo,
pelos que guardam no coração a sua mensagem
e por aqueles que depressa a vão esquecer,
oremos.						
(Outras intenções: leigos da nossa diocese; grandes problemas mundiais ...).

S

enhor Jesus Cristo,
que não cessais de nos interpelar pela Palavra,
abri os ouvidos do nosso coração
à voz daqueles que nos chamam a servi-los
nas suas necessidades e problemas.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.

TEMPO COMUM

DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM

I

rmãos e irmãs:
Com o ardor da fé que o Senhor nos deu
e que é capaz de fazer milagres,
vamos pedir-Lhe pela Igreja e pelo mundo,
dizendo (ou: cantando), humildemente:

R.

Abençoai, Senhor, o vosso povo.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Ou: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
1.

Pela Igreja santa de Deus,
para que anuncie a fé que leva à salvação
e revele aos homens os mistérios do Reino,
oremos.

2.

Por aqueles que receberam o Espírito Santo,
o Dom de Deus que foi dado aos Apóstolos,
para que dêem bom testemunho de Jesus,
oremos.

3.

Pelos justos que clamam ao Senhor
contra toda a violência e opressão,
para que a sua voz seja escutada,
oremos.

4.

Pelos homens e mulheres do mundo inteiro
que não são respeitados na sua dignidade,
para que encontrem quem defenda os seus direitos,
oremos.

5.

Pelos estudantes que iniciaram um novo ano,
para que em cada professor tenham um mestre
e nos pais os seus maiores amigos,
oremos.

6.

Pelos membros da nossa assembleia de oração,
para que sirvam a Deus com alegria,
em casa, no trabalho e em toda a parte,
oremos.						
(Outras intenções: escolas cristãs, professores, catequistas; defuntos ...).

S

enhor,nosso Deus e nosso Pai,
que enviastes o vosso Filho Jesus Cristo
como servidor ao meio dos homens,
dai-nos o seu Espírito e aumentai a nossa fé,
para sermos fiéis no vosso serviço.
Por Cristo Senhor nosso.
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ANO C

DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM

C

aríssimos irmãos e irmãs:
Elevemos as nossas súplicas a Deus Pai,
que quer salvar todos os homens,
mesmo aqueles que O não invocam nem adoram,
e supliquemos, dizendo (ou: cantando):
R.

Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio.

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

Para que o nosso Bispo N., os presbíteros e os diáconos
acolham sem distinções nem preconceitos
os mais rejeitados que deles se aproximam,
oremos.						

2.

Para que os médicos, capelães e enfermeiros,
que assistem aos doentes que perderam toda a esperança,
recebam como prémio a vida eterna,
oremos.						

3.

Para que os leprosos e doentes incuráveis
encontrem em cada homem que os serve
um irmão, uma irmã e a própria mãe,
oremos.						

4.

Para que Jesus, que sofre nos doentes,
os pacifique com a graça da sua presença
e lhes dê a fidelidade até ao fim,
oremos.						

5.

Para que cada um de nós, quando estiver doente,
saiba mostrar-se reconhecido com quem o trata
e dar graças a Deus, fonte de todos os bens,
oremos.						
(Outras intenções: religiosos e religiosas; fiéis defuntos ...).

D

eus, nosso Pai,
que enviastes o vosso Filho muito amado
para nos curar de todo o mal,
dai-nos um coração agradecido
que saiba dar-Vos louvor e glória.
Por Cristo Senhor nosso.

TEMPO COMUM

DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM

I

rmãs e irmãos:
Oremos ao Pai do Céu pelos que proclamam a Palavra,
pelas diversas vocações na santa Igreja
e pelo testemunho de santidade dos cristãos,
dizendo (ou: cantando), com sincera piedade:

R.

Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo.

Ou: Senhor, venha a nós o vosso reino.
Ou: Escutai, Senhor, a nossa oração.
1.

Pelas Igrejas há pouco implantadas,
pelo Papa N., que as confirma na fé,
e por aqueles que lhes anunciam a Palavra,
oremos.

2.

Pelos que proclamam sem desânimo o Evangelho,
pelos que falam de Cristo com a vida
e pelos fiéis que não esquecem a oração,
oremos.

3.

Pelos juízes a quem compete fazer justiça,
pelos que prestam atenção aos mais pequenos
e pelas viúvas e pessoas sem defesa,
oremos.

4.

Pelos monges que oram dia e noite,
pelas Ordens de vida activa e contemplativa
e pelos pais que rezam com os filhos,
oremos.

5.

Por todos os países de missão,
pelos missionários que levam ao longe a Boa Nova
e pelos cristãos que oram sem desânimo,
oremos.

6.

Pela nossa assembleia aqui reunida,
pelos fiéis que permanecem firmes na esperança
e pelos que praticam com alegria a caridade,
oremos.						
(Outras intenções: os que dão testemunho de Cristo na sua vida ...).

T

ornai-nos activos, Senhor, no campo da missão
e, para que todos os homens Vos conheçam,
fazei-nos orar em espírito e verdade,
permanecer firmes no que aprendemos e aceitámos
e dar testemunho da nossa fé em Jesus Cristo.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
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ANO C

DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM

C

aríssimos cristãos:
Peçamos ao Senhor que nos dê um coração
capaz de fazer subir até Ele
súplicas e orações por todos os homens,
dizendo (ou: cantando), com humildade:
R.

Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Tende compaixão de nós, Senhor.
1.

Pelo nosso Bispo N. e por todos os presbíteros,
para que saibam acolher os pecadores
com bondade e sem discriminação,
oremos.						

2.

Pelos povos que sofrem fome e estão em guerra
e pelos que vivem na anarquia e na violência,
para que Deus lhes conceda, sem demora, pão e paz,
oremos.						

3.

Pelos que anunciam o Evangelho de Jesus
e pelos que, pela idade, já estão esgotados,
para que o amor de Deus os reanime,
oremos.						

4.

Pelos doentes do corpo ou do espírito
e pelos idosos, os marginais e os rejeitados,
para que encontrem amigos que os escutem,
oremos.						

5.

Pelos membros desta nossa assembleia,
para que, orando a Deus com humildade,
possam voltar justificados a suas casas,
oremos.						
(Outras intenções: missões da terra inteira; fiéis defuntos ...).

S

enhor,que inspirais as nossas súplicas,
atendei às orações dos vossos fiéis,
que Vos pedem, com sincera humildade,
por todos os homens a quem quereis salvar,
e tende compaixão de todos eles.
Por Cristo Senhor nosso.

TEMPO COMUM
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DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM

C

aríssimos fiéis:
Oremos pela Igreja e por aqueles que mais precisam,
sabendo que o Pai conhece tudo,
mesmo o que ainda não saiu dos nossos lábios,
e digamos (ou: e cantemos), humildemente:
R.

Atendei, Senhor, a nossa prece.

Ou: Escutai, Senhor, a nossa oração.
Ou: Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.
1.

Para que a Igreja de Deus e os que a servem
estejam prontos a acolher os pecadores
e a ajudá-los a converter o coração,
oremos.						

2.

Para que os rejeitados e malvistos por alguém
encontrem sempre quem os acolha como irmãos
e os ajude a refazer as suas vidas,
oremos.						

3.

Para que todos os que se deixam perturbar
pelo pensamento do fim do mundo ou da morte
reencontrem a serenidade e a paz,
oremos.					

4.

Para que as famílias da nossa comunidade (paroquial)
saibam acolher com a alegria de Zaqueu
os estrangeiros, os que estão de passagem e os mais pobres,
oremos.						

5.

Para que todos os nossos defuntos,
a quem Deus concedeu o dom da fé,
recebam no Céu a eterna recompensa,
oremos.						
(Outras intenções: ministros leigos da liturgia; fiéis defuntos das nossas
famílias ...).

D

eus Pai,
que em vosso Filho procurastes hospedagem
em casa de um grande pecador,
fazei-Vos convidado de cada homem,
dai a todos a paz do coração
e a graça de Vos acolherem com alegria.
Por Cristo Senhor nosso.
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ANO C

DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM

I

rmãs e irmãos em Cristo:
Apresentemos a Deus as nossas súplicas
por nós próprios e pela Igreja
e em favor de todos os homens,
dizendo (ou: cantando), com humildade:

R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Senhor, nós temos confiança em Vós.
Ou: Senhor, vinde em nosso auxílio.
1.

Pela nossa Diocese de N. e suas comunidades,
pelos fiéis que crêem na ressurreição
e pelos que têm plena confiança no Senhor,
oremos.				

2.

Pelos que trabalham pela concórdia entre as nações,
pelos que sofrem por amor da lei de Deus
e pelos que não têm liberdade religiosa,
oremos.					

3.

Pelas vítimas da violência e da guerra,
pelos que sentem a solidão e a tristeza
e pelos que crêem na fidelidade do Senhor,
oremos.					

4.

Pelos esposos que se amam um ao outro,
pelos que deixaram morrer o seu amor
e pelos jovens que escolheram o celibato,
oremos.						

5.

Pelos que entre nós sabem aceitar os outros,
pelos que cumprem os mandamentos do Senhor
e pelos que amam a Cristo nos mais pobres,
oremos.				
(Outras intenções: Seminários; educadores da fé; fiéis defuntos ...).

S

enhor,que inspirastes aos sete irmãos Macabeus
uma tão grande fé na vida eterna,
concedei aos fiéis da santa Igreja
a graça de testemunharem, neste mundo,
a ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.

TEMPO COMUM

DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM

I

rmãs e irmãos:
Voltemos o nosso olhar para o Senhor
e, como já recebemos em herança
a fé no mundo que há-de vir,
peçamos-Lhe (ou: cantemos-Lhe), confiadamente:

R.

Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.

Ou: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
Ou: Ouvi, Senhor, a nossa súplica.
1.

Pelos pastores e fiéis da santa Igreja,
perseguidos por causa do nome de Jesus,
para que o Espírito lhes dê palavras de sabedoria,
oremos.						

2.

Pelos que sofrem a injustiça de outros homens
e pelas vítimas de flagelos naturais,
para que Deus os ampare na provação,
oremos.						

3.

Pelos que trabalham dia e noite com esforço
e por todos os que estão desempregados,
para que a ninguém falte o pão de cada dia,
oremos.						

4.

Pelos homens angustiados pelo futuro
ou tentados pelos muitos messianismos,
para que Jesus Se lhes revele e lhes dê paz,
oremos.						

5.

Por todos os cristãos desta Paróquia
e pelos que se reúnem cada domingo em assembleia,
para que o Espírito lhes renove os corações,
oremos.					
(Outras intenções: Seminários; educadores da fé; fiéis defuntos ...).

S

enhor,Pai Santo,
concedei a todos os homens e mulheres
a graça de saberem que são vossos filhos
e de construírem na terra as suas vidas,
na esperança de Vos contemplar no Céu.
Por Cristo Senhor nosso.
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ANO C

DOMINGO XXXIV E ÚLTIMO
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO

I

rmãos e irmãs:
Unidos a todos os cristãos do Oriente e do Ocidente,
voltemo-nos para Deus com humildade
e peçamos pela Igreja e pelo mundo,
dizendo (ou: cantando):

R.

Senhor, venha a nós o vosso reino.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.
1.

Pela santa Igreja e pelos seus pastores,
pelos cristãos de todos os continentes e nações
e pelos Judeus, Muçulmanos e descrentes,
oremos.						

2.

Por todos os homens pelos quais Cristo morreu,
por aqueles que O insultam e desprezam
e por todos os que na cruz chamam por Ele,
oremos.						

3.

Pelos que detêm autoridade neste mundo,
pelos homens que estão em guerra e passam fome
e pelas vítimas do ódio e da violência,
oremos.				

4.

Por aqueles que vivem longe de Deus
e pelos que abrem o coração à voz de Cristo,
que lhes promete o perdão e o Paraíso,
oremos.				

5.

Por nós mesmos e pelas nossas famílias,
pelos que servem a Cristo nos mais pobres
e pelos que já partiram para o Reino,
oremos.
(Outras intenções: grandes problemas mundiais; acontecimentos nacionais importantes; factos relevantes da vida paroquial ...).

D

eus, amigo dos homens,
que, em Jesus, nos dais a conhecer o nosso Rei,
fazei-nos escolher, como Ele,
o amor como força invencível
e o serviço como única grandeza.
Por Cristo Senhor nosso.

