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PRÓPRIO DOS SANTOS

29 de Junho
S. PEDRO E S. PAULO, APÓSTOLOS

Missa da Vigília

I

rmãs e irmãos:
Na Vigília da solenidade dos santos Apóstolos Pedro e Paulo,
apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas
pelas necessidades de todo o mundo,
dizendo (ou: cantando), cheios de esperança:

R. Aumentai, Senhor, a nossa fé.
Ou: Ouvi-nos, Senhor.
1.

Pela santa Igreja fundada sobre Pedro,
o humilde pescador da Galileia,
para que se renove na fé e alcance a unidade,
oremos.					

2.

Pelo Papa N., sucessor de São Pedro,
para que apascente as ovelhas do Senhor
e ame a Cristo com todo o coração,
oremos.						

3.

Pelos ministros da Igreja e pelos fiéis,
para que não busquem, neste mundo, ouro e prata,
mas os dons que Jesus Cristo lhes oferece,
oremos.						

4.

Por todos aqueles que anunciam o Evangelho,
para que o façam resplandecer diante dos homens,
como o fez o apóstolo Paulo no seu tempo,
oremos.						

5.

Pelos governantes de todas as nações,
para que promovam a paz e a justiça
e o bem-estar dos cidadãos dos seus países,
oremos.					

6.

Pela nossa comunidade (paroquial),
para que persevere fiel à sã doutrina
e ao testemunho recebido dos Apóstolos,
oremos.						
(Outras intenções).

D

eus eterno e omnipotente,
que, pelo Baptismo da água e do Espírito,
nos fizestes renascer para a vida eterna,
confirmai-nos na fé dos Apóstolos Pedro e Paulo
e fazei-nos tomar parte no banquete do Reino.
Por Cristo Senhor nosso.

JUNHO

29 de Junho
S. PEDRO E S. PAULO, APÓSTOLOS

Missa do dia

I

rmãos e irmãs:
Na solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo,
apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas,
pelas necessidades de todo o mundo,
dizendo (ou: cantando), cheios de esperança:

R. Aumentai, Senhor, a nossa fé.
Ou: Iluminai, Senhor, o vosso povo.
1.

Pela santa Igreja fundada sobre Pedro,
para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo,
a força de Deus que a conduz à salvação,
oremos.						

2.

Pelo Papa N., sucessor do apóstolo São Pedro,
para que confirme na fé os seus irmãos
e seja sinal da unidade da Igreja,
oremos.						

3.

Pelos bispos e presbíteros mais idosos,
e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus,
para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força,
oremos.						

4.

Por todos os que, a exemplo de São Paulo,
anunciam o Evangelho de Jesus,
para que Ele os livre de todo o mal,
oremos.						

5.

Pelos perseguidos por causa da sua fé,
para que a oração perseverante da Igreja
lhes obtenha a paz e a liberdade,
oremos.					

6.

Pela nossa comunidade (paroquial),
para que viva na paz e na concórdia
e bendiga a Deus, que está nos céus,
oremos.						
(Outras intenções).

D

eus, clemente e cheio de compaixão,
atendei o povo que Vos suplica
e, por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo,
concedei-nos o que humildemente Vos pedimos.
Por Cristo Senhor nosso.
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