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PRÓPRIO DOS SANTOS

1 de Novembro
TODOS OS SANTOS

I

rmãs e irmãos caríssimos:
Na solenidade que nos une a todos os Santos,
oremos Àquele que pode saciar
a nossa fome de santidade e de vida,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Santificai, Senhor, a vossa Igreja.
Ou: Por intercessão dos vossos Santos, salvai-nos, Senhor.
1.

Pela santa Igreja de Deus,
para que, no dia da manifestação de Jesus Cristo,
apareça resplandecente em todos os seus membros,
oremos.					

2.

Pelos bispos, presbíteros e diáconos,
para que venham um dia a contemplar no Céu
Aquele que na terra os chamou ao seu serviço,
oremos.						

3.

Pelos que regem os destinos das nações,
para que Deus lhes dê o dom da sabedoria,
da prudência, do desapego e da verdade,
oremos.

4.

Pelos que choram e pelos que sofrem perseguição
por amarem a justiça e a verdade,
para que se alegrem com todos os Santos no Céu,
oremos.						

5.

Pelos que andam cansados e oprimidos,
para que sintam a presença de Jesus
e n’Ele encontrem descanso, alívio e força,
oremos.						

6.

Por todos nós que celebramos esta solenidade,
para que Deus nos junte aos seus eleitos
e um dia nos mostre o rosto de Cristo glorioso,
oremos.						
(Outras intenções).

D

eus eterno e omnipotente,
dignai-Vos ouvir as nossas súplicas
e conduzir-nos, pelo vosso Espírito,
para a bem-aventurança que nos prometeis.
Por Cristo Senhor nosso.
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Ou

TODOS OS SANTOS

I

rmãos e irmãs caríssimos:
Unidos a todos os eleitos de Deus,
invoquemos a sua ajuda e intercessão,
para a Igreja e para o mundo,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R.

Rogai por nós.
Santa Maria, Mãe de Deus,

Santo Agostinho,

São Miguel,

Santo Atanásio,

Santos Anjos de Deus,

São Basílio,

São João Baptista,

São Martinho,

São José,

São Bento,

São Pedro e São Paulo,

São Francisco e São Domingos,

Todos os Santos Apóstolos,

Santo António de Lisboa,

Santa Maria Madalena,

São João de Deus,

Santo Estêvão,

São Francisco Xavier,

Santo Inácio de Antioquia,

São João Maria Vianney,

São Lourenço,

Santa Isabel de Portugal,

Santa Perpétua e Santa Felicidade,

Santa Catarina de Sena,

Santa Inês,

Santa Teresa de Jesus,

São Gregório,
(Santo ou Santos patronos)
							
		
Todos os Santos e Santas de Deus,
(Outras invocações).

D

eus eterno e omnipotente,
concedei ao vosso povo
a protecção de todos os Santos
e, por sua intercessão,
derramai sobre nós os vossos dons.
Por Cristo Senhor nosso.

