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PRÓPRIO DOS SANTOS

24 de Junho
NASCIMENTO DE S. JOÃO BAPTISTA

Missa da Vigília

I

rmãs e irmãos caríssimos:
Na Vigília da solenidade de São João Baptista,
o primeiro a dar testemunho de Cristo Salvador,
elevemos a nossa oração ao Pai das misericórdias,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Renovai, Senhor, os prodígios do vosso Espírito.
1.

Pela santa Igreja, peregrina em toda a terra,
para que Deus lhe mande profetas cheios do Espírito,
que disponham os corações a acolher Cristo,
oremos.				

2.

Por todos os povos da terra e seus governos,
para que, rejeitando a violência e a mentira,
se abram a Cristo, o Príncipe da paz,
oremos.						

3.

Pelos monges, religiosos e todos os que fazem apostolado,
para que sejam fiéis à consagração baptismal
e à missão a que Deus os chamou,
oremos.					

4.

Pelos perseguidos por causa da verdade,
para que, diante dos poderosos deste mundo,
tenham a coragem que animou São João Baptista,
oremos.						

5.

Pelos casais que não tiveram filhos,
para que ponham a sua alegria no Senhor
e n’Ele encontrem sentido para a vida,
oremos.						

6.

Por nós e por todos os baptizados,
para que, amando a Cristo Jesus sem O ter visto,
d’Ele recebamos a salvação das nossas almas,
oremos.
						
(Outras intenções).

A

colhei, Pai santo, as nossas súplicas
e, por intercessão de São João Baptista,
concedei-nos a graça de sermos santificados
pelo Cordeiro sem defeito e sem mancha,
que tira o pecado do mundo.
Por Cristo Senhor nosso.

JUNHO

24 de Junho
NASCIMENTO DE S. JOÃO BAPTISTA

Missa do dia

I

rmãos e irmãs em Cristo:
Na solenidade do nascimento de São João Baptista,
elevemos a nossa oração ao Pai das misericórdias,
pelas necessidades de todos os homens,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Santificai, Senhor, o vosso povo.
Ou: Renovai, Senhor, os prodígios do vosso Espírito.
1.

Pela santa Igreja, peregrina em toda a terra,
para que seja animada pelo espírito de profecia,
que animou São João Baptista no deserto,
oremos.					

2.

Pelos bispos, presbíteros e diáconos,
para que, segundo a própria vocação,
anunciem Aquele que está no meio de nós,
oremos.						

3.

Pelos cristãos militantes e educadores da fé,
para que, no meio das dificuldades que os cercam,
não esqueçam que a sua recompensa está em Deus,
oremos.						

4.

Pelos povos que ainda não conhecem a Cristo,
para que Deus lhes envie missionários e profetas,
e a salvação chegue até aos confins da terra,
oremos.						

5.

Pelos lares cristãos onde há a alegria de um nascimento,
para que os pais vejam nos filhos um dom de Deus
e estejam prontos a educá-los na fé da Igreja,
oremos.						

6.

Pela nossa comunidade (paroquial),
para que seja humilde e servidora
e se converta sempre mais a Jesus Cristo,
oremos.
(Outras intenções).

D

eus Pai, que nos escolhestes e chamastes a ser santos,
fazei de nós vossos servidores,
a fim de prepararmos os nossos irmãos
para a vinda do vosso Filho Jesus Cristo.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
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