PRIMEIRA PROFISSÃO DE UM RELIGIOSO

PARA A PRIMEIRA PROFISSÃO
DE UM RELIGIOSO

I

rmãos e irmãs:
A nossa família espiritual está hoje em festa
por este(s) servo(s) de Deus,
que se consagra(consagram) ao serviço de Cristo e da Igreja
pela primeira profissão.
Elevemos, pois, as nossas preces a Deus Pai,
que lhe(s) concedeu o dom da vocação,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito.
1.

Pela santa Igreja de Deus,
para que um dia, na pessoa destes seus filhos,
se apresente a Cristo cheia de graça e santidade,
oremos.

2.

Pelos fiéis cristãos do mundo inteiro,
para que escutem o chamamento do Evangelho
e sigam a Cristo pelo caminho da santidade,
oremos.

3.

Pelo bem-estar e salvação de todas as nações,
para que os religiosos que nelas vivem e trabalham
lhes anunciem a paz de Jesus Cristo,
oremos.

4.

Por todos os religiosos e religiosas,
para que, pelo seu modo de viver,
sejam sinal anunciador do reino dos Céus,
oremos.

5.

Pelos que abraçaram os conselhos evangélicos,
para que, a exemplo dos primeiros discípulos,
sejam um só coração e uma só alma,
oremos.

6.

Pelo(s) que hoje faz(fazem) a primeira profissão religiosa,
para que o Senhor lhe(s) dê o gosto da oração assídua,
da penitência alegre e do apostolado,
oremos.

7.

Por aquele(s) que hoje se consagra(consagram) ao serviço divino,
para que cresça nele(s) o espírito da caridade fraterna
e do amor por todos os homens,
oremos.
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8.

MISSAS RITUAIS

Por todos nós, aqui presentes, em assembleia,
para que, dóceis à palavra do divino Mestre,
dêmos frutos de santidade para a vida eterna,
oremos.
(Outras intenções).

A

tendei, Senhor, às preces do vosso povo
e, por intercessão da Virgem Maria, Mãe da Igreja,
infundi o Espírito Divino sobre este(s) vosso(s) servo(s),
a quem chamastes a seguir a Cristo
pelo caminho da perfeição evangélica,
e fazei que venha(venham) a confirmar estes votos temporários
pela futura consagração perpétua.
Por Cristo Senhor nosso.

PARA A RENOVAÇÃO DOS VOTOS
DE UM RELIGIOSO

I

rmãos e irmãs:
Elevemos a Deus Pai as nossas preces
pela santa Igreja, pela paz e salvação do mundo,
pela nossa família religiosa
e por este(s) irmão(s) que hoje renovou (renovaram) a sua profissão,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Iluminai, Senhor, o vosso Povo.
1.

Pelo Papa N. e pelo nosso Bispo N.,
para que, na fidelidade ao seu ministério pastoral,
apascentem o rebanho que Deus lhes confiou,
oremos.

RENOVAÇÃO DOS VOTOS DE UM RELIGIOSO

2.

Pelas Ordens e Congregações religiosas,
para que, na fidelidade à sua vocação,
façam crescer o reino de Deus em toda a terra,
oremos.

3.

Pelos religiosos e religiosas ao serviço de Cristo,
para que, aspirando às coisas do alto,
promovam o bem da humanidade,
oremos.

4.

Pelo(s) que hoje renovou (renovaram) os seus votos,
para que o ideal dos conselhos evangélicos
o(s) leve a viver a santidade do Baptismo,
oremos.

5.

Pelos que, em castidade, pobreza e obediência,
querem seguir a Cristo mais de perto,
para que testemunhem a fecundidade da Igreja,
oremos.

6.

Pelos oprimidos e por todos os que sofrem,
para que os fiéis, de olhos postos no seu Mestre,
evangelizem os pobres e curem os enfermos,
oremos.

7.

Por todos os que têm fé em Cristo,
para que sejam luz do mundo pela sua vida
e sal da terra pela sua oração,
oremos.

8.

Por todos nós, aqui presentes, em assembleia,
para que, dóceis à palavra do divino Mestre,
dêmos frutos de santidade para a vida eterna,
oremos.
(Outras intenções).

S

enhor, nosso Deus, fonte de toda a santidade,
atendei as preces desta vossa família
e, por intercessão da Virgem Maria,
derramai sobre este(s) vosso(s) servo(s)
a abundância da vossa bênção,
para que, com o vosso auxílio,
possa(possam) cumprir fielmente
o que por vossa inspiração prometeu (prometeram).
Por Cristo Senhor nosso.
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MISSAS RITUAIS

PARA O 25º OU 50º ANIVERSÁRIO DA PROFISSÃO
DE UM RELIGIOSO

I

rmãos e irmãs:
Foi o Senhor que deu a este nosso irmão
a graça de reviver hoje
depois de (vinte e cinco anos – cinquenta anos)
a sua profissão religiosa.
Imploremos a sua misericórdia,
dizendo (ou: cantando), com toda a confiança:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Santificai, Senhor, a vossa Igreja.
1.

Pelo Papa N. e pelo nosso Bispo N.,
para que, na fidelidade ao seu ministério pastoral,
apascentem o rebanho que Deus lhes confiou,
oremos.

2.

Pelas Ordens e Congregações religiosas,
para que, na fidelidade à sua vocação,
façam crescer o reino de Deus em toda a terra,
oremos.

3.

Pelos religiosos e religiosas ao serviço de Cristo,
para que, aspirando às coisas do alto,
promovam o bem da humanidade,
oremos.

4.

Por este irmão que renova os seus votos,
após (vinte e cinco anos – cinquenta anos) de vida religiosa,
para que dê glória a Deus em todo o tempo,
oremos.

5.

Pelos irmãos a quem ele falou de Jesus Cristo
e levou a descobrir o Evangelho,
para que vivam a sua fé com alegria,
oremos.

6.

Pelos seus pais, parentes e amigos
que em esperança já partiram deste mundo,
para que o Senhor os receba no seu reino,
oremos.

7.

Pelos oprimidos e por todos os que sofrem,
para que os fiéis, de olhos postos no seu Mestre,
evangelizem os pobres e curem os enfermos,
oremos.

PRIMEIRA PROFISSÃO DE UMA RELIGIOSA

8.

Pelo nosso irmão e por nós aqui presentes,
para que a comunhão do Corpo e Sangue do Senhor
nos faça amar o caminho estreito que escolhemos,
oremos.
(Outras intenções).

S

enhor, Deus fiel à aliança,
atendei as preces desta família
e, por intercessão da Virgem Maria,
derramai sobre este vosso servo,
agradecido pelo dom da vocação,
a graça de lhe ser fiel em toda a vida.
Por Cristo Senhor nosso.

PARA A PRIMEIRA PROFISSÃO
DE UMA RELIGIOSA

I

rmãs e irmãos:
Ao celebrarmos o mistério pascal
e a primeira profissão desta(s) irmã(s),
dirijamos a nossa oração a Deus Pai,
por intermédio de Jesus Cristo,
autor da vida evangélica,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito.
1.

Pela santa Igreja de Deus,
para que um dia, na pessoa destes seus filhos,
se apresente a Cristo cheia de graça e santidade,
oremos.

2.

Pelos fiéis cristãos do mundo inteiro,
para que escutem o chamamento do Evangelho
e sigam a Cristo pelo caminho da santidade,
oremos.
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MISSAS RITUAIS

3.

Por todos os ministros da Igreja,
para que, pela palavra e pelas obras,
conduzam à salvação o povo que lhes foi confiado,
oremos.

4.

Pelo bem-estar e salvação de todas as nações,
para que os religiosos que nelas vivem e trabalham
lhes anunciem a paz de Jesus Cristo,
oremos.

5.

Por todos os religiosos e religiosas,
para que ofereçam a Deus sacrifícios espirituais,
com o louvor dos lábios e a cruz da vida,
oremos.

6.

Por esta(s) irmã(s) que hoje se consagra(consagram) a Cristo,
para que, à imitação das virgens prudentes,
alimente(alimentem) com diligência a chama do amor e da fé,
oremos.

7.

Por aquela(s) que hoje se consagra(consagram) ao serviço divino,
para que cresça nela(s) o espírito da caridade fraterna
e do amor por todos os homens,
oremos.

8.

Pela(s) que hoje faz(fazem) a primeira profissão religiosa,
para que o Senhor lhe(s) dê o gosto da oração assídua,
da penitência alegre e do apostolado,
oremos.
(Outras intenções).

P

rotegei, Senhor, a vossa família
e concedei a esta(s) nossa(s) irmã(s),
que Vos oferece(oferecem) as primícias da sua doação,
as graças que Vos pedimos.
Por Cristo Senhor nosso.

RENOVAÇÃO DOS VOTOS DE UMA RELIGIOSA

PARA A RENOVAÇÃO DOS VOTOS
DE UMA RELIGIOSA

I

rmãs e irmãos:
Elevemos a Deus Pai as nossas preces
pela santa Igreja, pela paz e salvação do mundo,
pela nossa família religiosa
e por esta(s) nossa(s) irmã(s)
que hoje renovou (renovaram) a sua profissão,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Santificai, Senhor, a vossa Igreja.
1.

Pelo Papa N. e pelo nosso Bispo N.,
para que o Espírito Santo, que enriqueceu os Apóstolos,
assista continuamente os seus sucessores,
oremos.

2.

Pelas Ordens e Congregações religiosas,
para que, na fidelidade à sua vocação,
façam crescer o reino de Deus em toda a terra,
oremos.

3.

Pelos religiosos e religiosas ao serviço de Cristo,
para que, aspirando às coisas do alto,
promovam o bem da humanidade,
oremos.

4.

Pelos que abraçaram os conselhos evangélicos,
para que, a exemplo dos primeiros discípulos,
sejam um só coração e uma só alma,
oremos.

5.

Pelos que se consagram a Deus no estado religioso,
para que vivam em comunhão com a Igreja
e participem nos seus anseios e projectos,
oremos.

6.

Por esta(s) irmã(s) que hoje confirma(confirmam) o seu santo propósito,
para que, esperando vigilantes a vinda do Esposo,
com Ele seja(sejam) admitida(admitidas) às núpcias eternas,
oremos.

7.

Por esta(s) nossa(s) irmã(s) que hoje renovou (renovaram) os seus votos,
para que o ideal dos conselhos evangélicos
a(s) leve a viver a santidade do Baptismo,
oremos.
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MISSAS RITUAIS

Por todos nós, aqui presentes, em assembleia,
para que, dóceis à palavra do divino Mestre,
dêmos frutos de santidade para a vida eterna,
oremos.
(Outras intenções).

S

enhor de misericórdia e autor da verdade,
atendei as súplicas do vosso povo
e, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus,
concedei a esta(s) vossa(s) serva(s)
a virtude da perseverança,
para poder(poderem) cumprir sempre
os votos que hoje renovou (renovaram).
Por Cristo Senhor nosso.

PARA O 25º OU 50º ANIVERSÁRIO DA PROFISSÃO
DE UMA RELIGIOSA

I

rmãs e irmãos:
Foi o Senhor que deu a esta nossa irmã
a graça de reviver hoje,
depois de (vinte e cinco anos – cinquenta anos),
a sua profissão religiosa.
Imploremos a sua misericórdia,
dizendo (ou: cantando), com toda a confiança:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Iluminai, Senhor, o vosso Povo.
1.

Pelo Papa N. e pelo nosso Bispo N.,
para que o Espírito Santo, que enriqueceu os Apóstolos,
assista continuamente os seus sucessores,
oremos.

25º OU 50º ANIVERSÁRIO DA PROFISSÃO DE UMA RELIGIOSA

2.

Pelas Ordens e Congregações religiosas,
para que, na fidelidade à sua vocação,
façam crescer o reino de Deus em toda a terra,
oremos.

3.

Pelos religiosos e religiosas ao serviço de Cristo,
para que, aspirando às coisas do alto,
promovam o bem da humanidade,
oremos.

4.

Por este irmã que renova os seus votos,
após (vinte e cinco anos – cinquenta anos) de vida religiosa,
para que dê glória a Deus em todo o tempo,
oremos.

5.

Pelos doentes e pelos infelizes,
a quem ela ajudou a levar a cruz,
para que a recordem com saudade e alegria,
oremos.

6.

Pelos seus pais, parentes e amigos
que em esperança já partiram deste mundo,
para que o Senhor os receba no seu reino,
oremos.

7.

Pelos oprimidos e por todos os que sofrem,
para que os fiéis, de olhos postos no seu Mestre,
evangelizem os pobres e curem os enfermos,
oremos.

8.

Pela nossa irmã e por nós aqui presentes,
para que a comunhão do Corpo e Sangue do Senhor
nos faça amar o caminho estreito que escolhemos,
oremos.
(Outras intenções).

S

enhor, Deus fiel à aliança,
atendei as preces desta família
e, por intercessão da Virgem Maria,
derramai sobre esta vossa serva,
agradecida pelo dom da vocação,
a graça de lhe ser fiel em toda a vida.
Por Cristo Senhor nosso.
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