
  57

DOMINGO II DO TEMPO COMUM

I rmãs e irmãos em Cristo:
Oremos a Deus Pai todo-poderoso, 

que nos enviou o seu muito amado Filho
e nos dá a graça de participar nestes santos mistérios,
e peçamos (ou: e cantemos), com fé:

R. Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa súplica.

1. Para que o Papa N., os bispos a ele unidos e os presbíteros
 dêem testemunho, por palavras e por obras, 
 da santidade a que Deus os chama dia após dia,
 oremos.      

2. Para que os fiéis e catecúmenos do mundo inteiro
 acreditem em Jesus, o Cordeiro de Deus 
 que tira o pecado do mundo,
 oremos.      

3. Para que os governantes sejam homens de paz,
 e os povos possam viver tranquilos
 e progredir no bem-estar, na justiça e na liberdade,
 oremos.    

4. Para que os homens e mulheres do nosso tempo 
 descubram em Cristo a luz das nações
 e edifiquem um mundo mais justo e mais fraterno,
 oremos.      

5. Para que esta assembleia e a nossa Paróquia
 perseverem na fé e na piedade,
 e os seus membros cresçam no respeito mútuo,
 oremos.    

(Outras intenções: grandes problemas mundiais; nossos familiares defuntos ...).

D eus todo-poderoso e eterno, 
que por vosso Filho Jesus Cristo 

fizestes chegar a salvação até aos confins da terra, 
olhai com bondade o povo que Vos suplica 
e conduzi-o à glória do vosso reino. 
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO III DO TEMPO COMUM

I rmãos e irmãs:
Oremos a Deus nosso Pai, 

que chamou o povo que andava nas trevas
e quer iluminar todos os homens com a palavra de Cristo,
dizendo (ou: cantando), com toda a confiança:

R. Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Senhor, nós temos confiança em Vós.

Ou: Senhor, vinde em nosso auxílio.

1. Pela nossa Diocese e suas comunidades,
 para que nelas se anuncie aos homens do nosso tempo
 o apelo urgente da conversão ao Evangelho,
 oremos.     

2. Pelos candidatos ao diaconado e ao presbiterado,
 para que escutem a voz de Jesus Cristo 
 e recebam a graça de virem a ser pescadores de homens,
 oremos.     

3. Por todos os que sofrem e desanimam em toda a terra,
 para que o Senhor venha em seu auxílio
 e os faça reencontrar a esperança,
 oremos.    

4. Pelos cristãos leigos da nossa Diocese,
 para que saibam abrir-se ao diálogo fraterno
 com todas as pessoas que vivem a seu lado,
 oremos.     

5. Pela nossa assembleia dominical,
 para que o Espírito de Deus dirija a nossa vida
 e nos faça produzir abundantes frutos de boas obras,
 oremos.     

(Outras intenções: Oitavário pela unidade dos cristãos; fiéis defuntos ...).

S enhor, nosso Deus, 
que por meio do Evangelho chamais os homens à salvação, 

livrai-os de todo o mal
e fazei-os caminhar para Vós, com inteira liberdade.
Por Cristo Senhor nosso.

ANO A
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DOMINGO IV DO TEMPO COMUM

C aríssimos irmãos e irmãs:
Num só coração e numa só alma, 

peçamos ao Senhor o espírito das Bem-aventuranças
para todos os homens e mulheres de boa vontade,
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 o nosso Bispo N., os presbíteros e os diáconos
 vivam a mensagem libertadora das Bem-aventuranças
 e ensinem aos cristãos o caminho da vida,
 oremos.      
 
2. Para que os responsáveis pelo governo da nossa Pátria
 se inspirem nos valores do Evangelho
 e defendam os direitos dos mais pobres,
 oremos.      

3. Para que os homens que anseiam pela igualdade
 e estão prontos a sofrer por ela
 vejam realizadas as esperanças que os animam,
 oremos.      

4. Para que todos os discípulos de Cristo
 se ponham ao lado dos que são perseguidos,
 por defenderem os valores do Evangelho,
 oremos.      

5. Para que a nossa comunidade (paroquial)
 tenha a coragem de tomar a sério e de viver
 o que ouviu hoje da boca de Jesus,
 oremos.      

(Outras intenções: escolas, estudantes e professores; leprosos; fiéis defuntos ...).

S enhor, nosso refúgio e fortaleza,
escutai as orações da vossa Igreja

e fazei-nos acolher o que nada vale aos olhos do mundo,
para permanecermos fiéis ao espírito das Bem-aventuranças.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO V DO TEMPO COMUM

C aríssimos fiéis:
Oremos por todos os homens e mulheres do mundo, 

para que recebam a ajuda
da nossa prece e da nossa caridade,
dizendo (ou: cantando): 

R. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo.

Ou: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.

Ou: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos Senhor.

1. Pela Igreja santa e católica,
 pelas Igrejas ortodoxas orientais
 e por todos os seus ministros e fiéis,
 oremos.       

2. Pelos que repartem o pão com os famintos,
 dão pousada aos pobres sem abrigo
 e levam roupa aos que não têm que vestir,
 oremos.      

3. Pelos que anunciam o mistério de Deus aos homens
 e por todos os que falam com desassombro 
 de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado,
 oremos.      

4. Pelos fiéis que procuram ser sal da terra e luz do mundo
 e pelos monges, religiosos e irmãos leigos
 que escolheram a perfeição dos conselhos evangélicos,
 oremos.      

5. Por todos nós aqui reunidos em nome de Cristo
 e pelos membros das nossas famílias
 que partiram deste mundo marcados com o sinal da fé,
 oremos.    
 

(Outras intenções: vocações ao ministério ordenado; nossos defuntos ...).

E scutai, Senhor, as orações da vossa Igreja
e defendei-a dos perigos que a rodeiam,

para que possa servir-Vos com inteira liberdade
e dar-Vos graças pelos benefícios recebidos.
Por Cristo Senhor nosso.

ANO A
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DOMINGO VI DO TEMPO COMUM

I rmãos e irmãs em Cristo:
Oremos a Deus Pai todo-poderoso,

para que nos ajude com a sua graça
a pôr em prática as palavras de Jesus,
suplicando (ou: cantando), confiadamente:
     
R.  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.

Ou: Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos.

1. Pelo Papa N. e pelos bispos que professam a fé apostólica,
 para que despertem no coração dos fiéis e catecúmenos
 o desejo do reino dos Céus,
 oremos.     

2.  Pelos que têm responsabilidades educativas,
 para que saibam promover a cultura do povo
 fundada nos mandamentos de Deus,
 oremos.   

3. Pelos oprimidos e marginalizados,
 pelos pobres, pelos aflitos e pelos que sofrem,
 para que encontrem alívio, consolação e saúde,  
 oremos.     

4.  Pelas mães solteiras e pelos lares separados, 
 para que sintam, da parte dos cristãos,
 o acolhimento e a ajuda de que precisam, 
 oremos.      

5. Por todos nós aqui presentes na assembleia do domingo
 e que escutámos as palavras de Jesus no Evangelho,
 para que a nossa justiça supere a dos escribas e fariseus,
 oremos.      

(Outras intenções: crianças que vão comungar este ano pela primeira vez ...).

S enhor, Deus omnipotente,
gravai em nós a lei do amor e do perdão,

para sermos capazes de viver
em conformidade com o Evangelho do vosso Filho.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
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DOMINGO VII DO TEMPO COMUM

I rmãos e irmãs:
Nós, que somos templo do Senhor

e morada do Espírito Santo,
peçamos a Deus Pai por todos os homens,
dizendo (ou: cantando), com humildade:

R. Abençoai, Senhor, o vosso povo.

Ou: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.

Ou: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
 
1. Pela nossa Diocese de N. e suas paróquias,
 para que acolham a santidade que vem de Deus
 e nelas reine o amor e o perdão,
 oremos.     
 
2. Pelos presbíteros que anunciam o Evangelho,
 para que o façam com palavras simples e oportunas
 e o mostrem no seu viver de cada dia,
 oremos.      

3. Pelos que exercem a autoridade na nossa Pátria,
 para que sejam honestos nos seus empreendimentos,
 em favor de todos os cidadãos,
 oremos.

4. Por aqueles que aliviam os que sofrem,
 para que saibam reconhecer a Jesus Cristo
 nos pobres, nos humildes e nos mais fracos,
 oremos.    

5. Por nós mesmos aqui presentes na casa de Deus,
 para que olhemos todos os homens como amigos
 e saibamos perdoar a quem nos ofende,
 oremos.       

(Outras intenções: grupos cristãos da comunidade paroquial; defuntos ...).

S enhor, nosso Deus,
que nos concedeis muito mais 

do que ousamos pedir e esperar,
dai-nos um coração confiante 
e atento às surpresas do vosso amor.
Por Cristo Senhor nosso.    

ANO A
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DOMINGO VIII DO TEMPO COMUM

C aríssimos irmãos e irmãs:
Oremos ao Pai celeste,

pedindo a graça de guardar no coração
a palavra que escutámos e que alimenta a nossa fé,
e imploremos, dizendo (ou: cantando):

R. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio.

Ou:  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Ouvi, Senhor, o vosso povo.

1. Pelo nosso Bispo N., e pelos seus presbíteros e diáconos,
 pelos Patriarcas do Oriente e seus presbitérios
 e por todas as comunidades católicas e ortodoxas,
 oremos.    

2. Por todos os homens do mundo e seus problemas,
 pelos que passam fome ou não têm que vestir
 e pelos que só pensam nos bens da terra,
 oremos.    

3. Pelos que não têm pão para os seus filhos,
 pelos que esperam que o dia de amanhã seja melhor
 e pelos que já perderam toda a esperança,
 oremos.     

4. Pelos que procuram acima de tudo o reino de Deus,
 pelos que vivem confiantes como as aves do céu
 e pelos que só pensam no corpo e no alimento,
 oremos.      

5. Pela nossa assembleia dominical,
 pelos outros cristãos desta Paróquia
 e por todos os nossos defuntos,
 oremos.      

(Outras intenções: trabalhadores do campo e frutos da terra ...).

S enhor, Pai santo,
que amais os vossos filhos

e não esqueceis mesmo aqueles que as mães esquecem,
em vossas mãos colocamos, cheios de confiança,
todos os nossos cuidados presentes e futuros.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO IX DO TEMPO COMUM

C aríssimos fiéis:
Oremos a Deus nosso Pai,

que está perto dos corações que O procuram,
e imploremos numa só voz, 
dizendo (ou: cantando):

R. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.

Ou: Abençoai, Senhor, o vosso povo.

Ou: Ouvi, Senhor, a oração da vossa Igreja.

1. Pela Igreja dos quatro cantos do mundo,
 para que, pelo poder do Espírito Santo,
 cresça como povo agradável a Deus,
 oremos.     

2. Pelos governantes das nações,
 para que o Senhor lhes dirija a mente e o coração,
 na busca da paz e da liberdade dos povos,
 oremos.     

3. Pelos que, em toda a terra, sofrem no corpo ou no espírito,
 para que sejam aliviados nas suas dores
 e sintam a bênção de Deus e a sua graça,
 oremos.   

4. Pelos cristãos que professam que Jesus é o Senhor,
 para que, pondo em prática as palavras que Ele ensinou,
 edifiquem a sua casa sobre a rocha,
 oremos.     

5. Pela nossa comunidade (paroquial) e por esta assembleia,
 para que a palavra de Deus ressoe em nossos corações
 e nos leve à verdadeira conversão,
 oremos.     

(Outras intenções: famílias cristãs; leigos da nossa paróquia; fiéis defuntos ...).

D eus, Pai de misericórdia,
sempre atento às necessidades da nossa vida,

escutai as orações dos vossos filhos
e sede para eles refúgio e protecção.
Por Cristo Senhor nosso.

ANO A
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DOMINGO X DO TEMPO COMUM

I rmãos e irmãs em Cristo:
Nós que somos pecadores,

imploremos a misericórdia de Deus Pai
e roguemos-Lhe que atenda as nossas súplicas,
dizendo (ou: cantando), com fé e humildade:

R. Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo.

Ou:  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Tende compaixão de nós, Senhor.

1. Para que o Papa N., os bispos e os presbíteros a ele unidos,
 se fortaleçam na fé, dêem glória a Deus
 e creiam no poder de Cristo ressuscitado,
 oremos.       
 
2. Para que os homens procurem conhecer o Senhor,
 cooperem entre si com lealdade
 e reconheçam a sua parte no pecado do mundo,
 oremos.     

3. Para que cesse o desprezo pelos emigrantes,
 a perseguição aos refugiados e estrangeiros
 e se respeitem as crianças sem família,
 oremos.    

4. Para que Deus dê coragem aos desiludidos,
 ensine aos homens o que é a misericórdia
 e os leve a respeitar as minorias,
 oremos.      

5. Para que não nos julguemos mais que os outros
 e saibamos, à maneira de Jesus Cristo,
 ser simples e verdadeiros para com todos,
 oremos.      

(Outras intenções: os que foram confirmados com o sinal do Espírito Santo ...).

E scutai, Senhor, a nossa oração
e dai-nos a graça de ser firmes na fé,

para que o testemunho da nossa vida
leve outros homens e mulheres a reconhecer-Vos
como único Deus verdadeiro.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XI DO TEMPO COMUM

C aríssimos cristãos:
Oremos a Deus Pai todo-poderoso

e, pelos méritos de Jesus Cristo, seu Filho,
que morreu por nós quando éramos pecadores,
peçamos (ou: cantemos), com toda a confiança:

R. Atendei, Senhor, a nossa prece.

Ou:  Escutai, Senhor, a nossa oração.

Ou: Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo.

1. Pelos bispos, sucessores dos Apóstolos,
 pelos trabalhadores da seara do Senhor
 e pelas multidões fatigadas e abatidas,
 oremos.      
 
2. Pelos que têm de partir da sua pátria,
 pelos profetas a quem Deus manda falar
 e pelo povo que os escuta e se converte,
 oremos.      

3. Pelas ovelhas que andam sem pastor,
 pelos enfermos de doenças incuráveis,
 pelos leprosos e pelos moribundos,
 oremos.      

4. Pelos que perderam a fé e andam tristes,
 pelos que, por fragilidade, caíram em pecado
 e pelos que, para salvar outros, se deixam matar,
 oremos.      

5. Por nós mesmos, povo de reis e nação santa,
 que o Filho de Deus reconciliou,
 e pelos defuntos das nossas famílias e da nossa Paróquia,
 oremos.      

(Outras intenções: presbíteros que celebram o aniversário da sua ordenação ...).

S enhor, nosso Deus,
que tivestes compaixão das multidões

e lhes mandastes o vosso Filho muito amado,
dai-nos a graça de ouvir a sua voz,
para Vos servirmos, adorarmos e bendizermos.
Por Cristo Senhor nosso.

ANO A
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DOMINGO XII DO TEMPO COMUM

I rmãs e irmãos em Cristo:
Elevemos as nossas preces ao Senhor,

que, pela sua grande misericórdia,
pode libertar a vida dos pobres,
e peçamos com fé (cantando):

R. Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Senhor, nós temos confiança em Vós.

Ou: Senhor, vinde em nosso auxílio.

1. Pelo nosso Bispo N., presbíteros e diáconos,
 para que dirijam a Igreja de N. com sabedoria,
 no caminho da santidade e da salvação,
 oremos.     

2. Pelos governos e autoridades deste mundo,
 para que digam a verdade aos cidadãos
 e não se sirvam do poder em seu proveito,
 oremos.    

3. Pelos que lutam por mais justiça e bem-estar,
 para que o façam segundo o Evangelho
 e defendam corajosamente quem é mais fraco,
 oremos.    

4. Por aqueles a quem Deus chama no seu íntimo, 
 para que busquem com ardor os bens eternos 
 e se declarem por Jesus em toda a parte,
 oremos.   

5. Por nós próprios que escutámos a Palavra,
 para experimentarmos o perdão de Deus,
 que supera todos os nossos pecados,
 oremos.     

(Outras intenções: defuntos que amaram o Senhor servindo o próximo ...).

R eunidos, Pai santo, em assembleia,
celebramos a grande indulgência

que veio até nós em vosso Filho Jesus Cristo,
e Vos pedimos que, por seus méritos infinitos,
nos perdoeis todos os pecados e as suas penas.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM

I rmãos e irmãs:
Façamos subir até Deus 

as súplicas da Igreja e da humanidade,
e imploremos, com muita confiança (cantando):

R. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.

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

Ou: Ouvi, Senhor, as nossas súplicas.

1. Para que Deus confirme a santa Igreja
 na fé, na esperança e na caridade,
 até à vinda gloriosa de Cristo Salvador,
 oremos.

2. Para que os homens saibam acolher
 os estrangeiros, os mais pobres e os excluídos
 e recebam em recompensa a vida eterna,
 oremos.

3. Para que os pais apreciem e respeitem
 a vocação própria dos seus filhos,
 e estes não desprezem os conselhos dos seus pais,
 oremos.

4. Para que todos os recém-baptizados
 alcancem a maturidade da fé
 e vivam para Deus, que os chamou,
 oremos.

5. Para que a misericórdia infinita de Deus Pai
 perdoe as nossas faltas de bondade
 e dê aos defuntos a companhia dos santos,
 oremos.
 

(Outras intenções: factos relevantes da vida paroquial; emigrantes ...).

S enhor, vinde em nosso auxílio com a vossa graça,
para pegarmos na nossa cruz todos os dias,

Vos descobrirmos na pessoa dos mais pobres,
e Vos amarmos acima de todas as coisas.
Por Cristo Senhor nosso.

ANO A
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DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM

C aríssimos irmãos e irmãs:
Oremos ao Senhor, que nos deu a força do Espírito

para fazermos morrer as obras da carne,
e, em nome de toda a humanidade,
invoquemo-l’O, dizendo (ou: cantando):

R.  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.

Ou: Senhor, venha a nós o vosso reino.

1. Pelo Papa N., pastor dado por Deus à sua Igreja,
 pelos bispos, presbíteros e diáconos a ele unidos na caridade
 e por cada uma das dioceses onde trabalham,
 oremos.      

2. Pelos cientistas e homens cultos que não crêem em Deus,
 por aqueles que O procuram, mas não O encontram,
 e pelos pequeninos, a quem Jesus revela o Pai,
 oremos.      

3. Pelos que andam cansados e oprimidos,
 pelos que vivem dominados pelo medo
 e pelos que se deixam conduzir pelo Espírito,
 oremos.      

4. Pelos que exultam de alegria no Senhor,
 pelos que oferecem a Cristo a própria vida
 e pelos que lutam contra o mal que os rodeia,
 oremos.     

5. Pelos que se alimentam do pão que vem do Céu,
 pelos que bendizem o Senhor dia após dia
 e pelos defuntos que O amaram e serviram,
 oremos.     

(Outras intenções: os que fizeram a primeira Comunhão; catequistas ...).

S enhor, que na palavra proclamada neste dia
nos revelais a mansidão do vosso Filho,

o Salvador que veio ao nosso encontro,
ensinai-nos a louvar o vosso nome
e a exaltar-Vos como nosso Deus e nosso Rei.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XV DO TEMPO COMUM

I rmãs e irmãos:
Oremos a Deus Pai todo-poderoso,

que, no seu amor infinito,
quer iluminar e salvar todos os homens,
e digamos (ou: e cantemos), confiadamente:

R. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo.

Ou: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.

Ou: Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio.

1. Pelas dioceses, paróquias e missões do mundo inteiro,
 para que a Palavra que os semeadores vão semeando
 dê fruto abundante no coração dos que a recebem,
 oremos.    

2. Por todas as nações e organismos internacionais,
 para que busquem o bem comum e a justiça
 e ultrapassem interesses ocultos e egoístas,
 oremos.      

3. Por todos os que sofrem no corpo ou no espírito,
 para que acreditem que as dores do tempo presente
 não têm comparação com a glória prometida,
 oremos.     

4. Pelos que cultivam a terra com lágrimas,
 para que seja reconhecido o seu trabalho,
 e o tempo favoreça colheitas abundantes,
 oremos.      

5. Por todos nós reunidos no Espírito Santo,
 para que vivamos a mensagem que escutámos
 e nos amemos como irmãos na santa Igreja,
 oremos.    

(Outras intenções: enfermos que receberam a santa Unção; vocações ...).

S enhor, nosso Deus,
que não deixais que a chuva volte para os céus

sem ter feito germinar a semente nos campos,
fazei que a Palavra que enviastes à terra
produza abundante fruto no coração dos homens.
Por Cristo Senhor nosso.

ANO A
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DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM

C aríssimos fiéis:
Nós não sabemos que pedir nas nossas orações.

Deixemos que o Espírito Santo interceda por nós
e invoquemos confiadamente o Pai celeste,
dizendo (ou: cantando):

R.  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.

Ou: Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos.

1. Para que o nosso Bispo N., e os seus presbíteros e diáconos
 semeiem a boa semente no campo de Deus
 e a confiem aos cuidados de Jesus e de sua Mãe,
 oremos.      

2. Para que ninguém julgue os outros com dureza
 e todos saibam ser justos e humanos
 como Deus é indulgente para com todos,
 oremos.      

3. Para que Deus purifique o mundo dos seus erros,
 cure as doenças, afaste a fome, acabe as guerras 
 e dê a paz do coração aos que a não têm,
 oremos.    

4. Para que os adultos, os adolescentes e os jovens,
 saibam descobrir, contemplar e respeitar
 as maravilhas criadas por Deus,
 oremos.  
 
5. Para que Deus nos faça evitar todo o pecado,
 nos leve a reconhecer a nossa pequenez
 e a grandeza da vocação que Ele nos deu,
 oremos.      

(Outras intenções: os que vão ter férias e os que nunca as tiveram; os nossos 
defuntos ...).

S enhor, que conheceis como ninguém
o trigo que por Vós foi semeado

no coração de cada ser humano,
não deixeis que ele seja sufocado pelo joio
que o inimigo aí semeia quando dormimos.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XVII DO TEMPO COMUM

U nidos no Espírito Santo,
peçamos, irmãs e irmãos, a Deus Pai,

para nós e para os outros fiéis,
os dons que Ele tem preparados para todos,
dizendo (ou: cantando), com fé e humildade: 

R. Abençoai, Senhor, o vosso povo.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.

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

1. Pela Igreja santa e pela sua unidade,
 pela nossa Igreja particular e pela sua santidade,
 pelos ministros que a servem e por todos os seus fiéis,
 oremos.      
 
2. Pelos que têm de julgar e pelos que são julgados,
 pelos que procuram, mas não encontram,
 pelos que estão alegres e pelos que choram,
 oremos.     

3. Por aqueles que têm fé e pelos descrentes,
 pelos que fazem de Deus o seu tesouro
 e por todos os que O negam e ofendem,
 oremos.      

4. Pelos que estudam e pelos que ensinam,
 pelos avós, pelos pais e pelos filhos,
 pelos jovens, os adolescentes e as crianças,
 oremos.      

5. Por nós próprios e pelos outros baptizados,
 pelos leitores que proclamam a palavra de Deus
 e pelos acólitos que servem o altar da Eucaristia,
 oremos.      

(Outras intenções: emigrantes e famílias em férias; defuntos ...).

D eus todo-poderoso e eterno,
que ofereceis a salvação a todos os homens e mulheres

e não quereis que nenhum deles se perca,
fazei que os acontecimentos deste mundo
concorram para o bem dos que Vos amam.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XVIII DO TEMPO COMUM

I rmãos e irmãs em Cristo:
Imploremos a Deus Pai todo-poderoso

que tenha compaixão dos seus fiéis
e dos homens e mulheres que não têm fé,
dizendo (ou: cantando), com toda a confiança:

R. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio.

Ou:  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Ouvi, Senhor, o vosso povo.

1. Pelo Papa N., e pelos bispos, presbíteros e diáconos,
 para que saibam incutir nos fiéis a certeza
 de que nada os pode separar do amor de Deus,
 oremos.      

2. Pelos governantes de todos os povos,
 para que Deus lhes dirija a mente e o coração
 na luta sem tréguas contra a injustiça e a miséria,
 oremos.      

3. Pelos homens e mulheres desiludidos da vida,
 para que descubram a força da Boa Nova de Cristo
 e nela encontrem a felicidade,
 oremos.      

4. Pelos fiéis que chegaram ao fim da vida,
 para que Deus os guarde na sua graça
 e os receba no seu reino de paz,
 oremos.      
 
5. Por todos nós aqui presentes em assembleia,
 para que, depois da nossa peregrinação sobre a terra,
 sejamos recebidos nas moradas celestes,
 oremos.     

(Outras intenções: lares onde o amor desapareceu; nossos fiéis defuntos ...).

D eus clemente e compassivo, 
que velais com cuidado pelos seres humanos

e conheceis aquilo que lhes falta, 
preparai os seus corações
para Vos acolherem a Vós mesmo.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XIX DO TEMPO COMUM

C aríssimos cristãos:
Oremos a Deus nosso Pai,

que nos escuta quando O invocamos,
e apresentemos-Lhe as nossas preces por todos os homens,
dizendo (ou: cantando), numa só voz: 

R. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.

Ou: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.

Ou: Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo.

1. Pela Igreja de N., suas paróquias e fiéis,
 para que Deus lhes revele o mistério
 do vento forte, do fogo ardente e da brisa leve,
 oremos.      
        
2. Pelos párocos, missionários e irmãos leigos,
 para que tenham confiança e nada temam,
 pois Jesus é mais forte que a força das ondas,
 oremos.      

3. Pelos candidatos ao ministério e à vida religiosa,
 para que, na fidelidade à vocação que receberam,
 procurem os dons de Deus mais excelentes,
 oremos.      

4. Pelo povo da primeira aliança e das promessas,
 para que em Cristo, descendente de David,
 descubra o Messias enviado por Deus,
 oremos.      

5. Pelos emigrantes das nossas comunidades,
 para que a palavra de Deus os faça crescer na fé
 e Jesus lhes estenda as mãos nas dificuldades da vida,
 oremos.      

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

S enhor, que estais sempre junto daqueles
a quem as tempestades deste mundo põem em perigo,

fazei que eles reconheçam a vossa presença
e descubram que não podem caminhar
sem a vossa luz e a vossa força.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XX DO TEMPO COMUM

I rmãs e irmãos em Cristo:
Deus quer conduzir ao seu monte santo

todos os habitantes da terra.
Peçamos pelas intenções do mundo inteiro,
dizendo (ou: cantando), com fé e humildade:

R. Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo.

Ou:  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Tende compaixão de nós, Senhor.

1. Pelo Bispo N. que o Senhor nos concedeu,
 pelos presbíteros, diáconos e catequistas, 
 e por todos os servidores da nossa Diocese,
 oremos.      

2. Pelos povos da terra e seu desenvolvimento,
 pelos estrangeiros que vivem entre nós
 e pelos homens desprezados e infelizes,
 oremos.      

3. Pelos que não têm casa, nem família, nem carinho,
 pelos que procuram trabalho e não o encontram
 e pelas vítimas das injustiças e maldades, 
 oremos.      

4. Pelas mães que pedem a Deus que as socorra,
 por aquelas que perderam toda a esperança,
 pelos pobres, pelos órfãos e pelas viúvas,
 oremos.    
 
5. Por nós próprios que celebramos a nossa fé,
 por aqueles que a perderam ou a abandonaram 
 e pelos que louvam a Deus com suas obras,
 oremos.     
 

(Outras intenções: os que promovem o diálogo entre as grandes religiões ...).

S enhor, nosso Deus,
que escutastes as súplicas da mulher cananeia,

atendei a oração do vosso povo
e concedei a todos aqueles por quem pedimos
a graça de Vos conhecerem e amarem.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XXI DO TEMPO COMUM

I rmãos e irmãs:
Oremos ao Deus santo e misterioso,

que revelou a Pedro que Jesus era o Messias
e nos chama a todos a ser santos,
dizendo (ou: cantando), com toda a confiança:
       
R. Atendei, Senhor, a nossa prece.

Ou:  Não nos abandoneis, Senhor.

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

1. Pela santa Igreja, fundada sobre a rocha de Pedro,
 para que permaneça firme na fé
 e seja testemunha do amor constante de Cristo,
 oremos.     

2. Pelos dirigentes dos povos e seus conselheiros,
 para que o Senhor lhes inspire projectos de paz,
 e eles edifiquem uma sociedade mais justa,
 oremos.     
 
3. Pelos que são perseguidos por motivos religiosos ou políticos,
 para que seja respeitada a sua dignidade humana
 e possam, livremente, escolher o seu caminho,
 oremos.     
 
4. Pelos que têm fome, estão doentes ou sozinhos,
 para que encontrem em cada homem um amigo
 e creiam que Jesus está perto dos que n’Ele confiam,
 oremos.     

5. Por todos nós aqui reunidos em assembleia,
 para que sejamos pedras vivas da Igreja
 e discípulos verdadeiros de Jesus,
 oremos.      
 

(Outras intenções: acontecimentos nacionais importantes; fiéis defuntos ...).

S enhor, Pai santo,
que fundastes a Igreja do vosso Filho 

sobre a rocha firme de Pedro e dos Apóstolos
e nos chamastes a entrar como pedras vivas na sua construção,
dai-nos a graça de permanecer na unidade da fé.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XXII DO TEMPO COMUM

C aríssimos irmãos e irmãs:
Supliquemos ao Senhor que inspire as nossas orações

e nos faça sentir sede de Deus,
como terra ressequida e sem água,
pedindo (ou: cantando), com fé:

R. Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Senhor, nós temos confiança em Vós.

Ou: Senhor, vinde em nosso auxílio.

1. Para que os bispos, os presbíteros e os diáconos,
 busquem apenas no Senhor a sua glória
 e não se envergonhem da cruz do Salvador,
 oremos.      

2. Para que os chefes dos povos e nações
 respeitem a dignidade de toda a pessoa humana,
 rica ou pobre, honrada ou desconhecida,
 oremos.      

3. Para que os fiéis não se conformem com este mundo,
 mas se deixem transformar pelo Espírito,
 e descubram o que é perfeito e Lhe agrada,
 oremos.      

4. Para que os monges, os religiosos e as religiosas,
 sejam como os profetas de Israel,
 que se deixaram seduzir pelo Senhor,
 oremos.      

5. Para que os membros da nossa comunidade (paroquial)
 tenham sede de Deus e da Palavra
 e encontrem no Senhor o seu refúgio,
 oremos.      

(Outras intenções: factos relevantes da vida paroquial; defuntos das nossas 
famílias ...).

D eus, nosso Pai,
que pela palavra de Jesus nos convidais a segui-l’O,

iluminai o nosso olhar para que,
fazendo agora a vossa vontade,
sejamos recebidos um dia na glória eterna.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XXIII DO TEMPO COMUM

I rmãs e irmãos:
Em nome de todos os homens e mulheres do mundo,

imploremos a Jesus, que está no meio de nós,
que lhes conceda os bens de que precisam,
dizendo (ou: cantando), com toda a confiança:

R. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.

Ou: Senhor, misericórdia.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa súplica.

1. Pela nossa Diocese e suas comunidades,
 pelos fiéis que nelas exercem algum ministério
 e pelos responsáveis da catequese, da liturgia e da caridade,
 oremos.       

2. Pelos profetas, sentinelas de Deus enviadas à Igreja,
 pelos homens que trabalham honestamente
 e pelos que amam o próximo como a si mesmos,
 oremos.     

3. Pelos voluntários que servem os idosos com amor,
 pelos que visitam os doentes e os ajudam
 e pelos que colaboram com as instituições de bem-fazer,
 oremos.      

4. Pelos que são ofendidos pelos irmãos,
 pelos que sentem a maldade e indiferença de alguém
 e pelos que tornam menos pesada a vida dos outros,
 oremos.      

5. Pela nossa comunidade cristã,
 pelas famílias que aí permanecem no amor
 e pelos fiéis que se reúnem em nome de Jesus,
 oremos.      

(Outras intenções: os que acompanham os moribundos; nossos irmãos 
defuntos ...).

S enhor Jesus Cristo,
que prometestes estar no meio de nós,

quando dois ou três se reúnem em vosso nome,
ajudai-nos a escutar a vossa Palavra,
e a abrir o coração aos apelos dos nossos irmãos.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. 

ANO A
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DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM

C aríssimos fiéis:
Neste dia, em que reconhecemos

a grandeza de Deus quando perdoa
e a do homem que aprende a perdoar,
digamos (ou: cantemos), com fé:

R.  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.

Ou: Senhor, venha a nós o vosso reino.

1. Pelos ministros e fiéis da nossa Diocese de N.,
 para que aprendam a perdoar-se mutuamente,
 como Cristo ensinou a Pedro,
 oremos.      

2. Pelos que detêm poderes de governo,
 para que fomentem na sociedade 
 a concórdia, a solidariedade e a paz,
 oremos.     

3. Pelos fiéis das Igrejas cristãs,
 para que superem todas as divisões
 e cheguem à unidade da fé em Cristo,
 oremos.   

4. Pelos que vivem pensando apenas em si mesmos,
 para que acreditem em Jesus, que morreu por todos
 e nos ensina a viver para Ele e para os outros,
 oremos.      

5. Pelos membros desta assembleia celebrante
 e por todos os emigrantes da nossa Paróquia,
 para que ponham em prática a mensagem de Jesus sobre o perdão,
 oremos.    

(Outras intenções: acontecimentos nacionais; desempregados ...).

S enhor de misericórdia infinita,
não limiteis a vossa indulgência

à nossa capacidade de perdoar,
mas ensinai-nos a descobrir em vosso Filho
a medida do vosso perdão.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM

O remos, irmãos e irmãs, a Deus Pai,
que está perto de quantos O invocam

e é misericordioso para com todos,
e supliquemos confiadamente,
dizendo (ou: cantando):    

R. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo.

Ou: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.

1. Para que a palavra de Deus ilumine a santa Igreja,
 e, em todas as horas da tarde e da manhã,
 haja quem trabalhe na vinha do Senhor,
 oremos.      

2. Para que os responsáveis pela economia mundial
 não se fechem às necessidades de ninguém,
 mas defendam os direitos dos mais pobres,
 oremos.    

3. Para que todos os cidadãos tenham emprego,
 os camponeses tempo favorável às colheitas,
 e cada família uma digna habitação,
 oremos.     

4. Para que as nossas aldeias, vilas e cidades,
 sejam lugares de convivência e amizade,
 onde se invoque o Senhor e haja paz,
 oremos.     

5. Para que os membros da nossa assembleia dominical
 sintam gosto em trabalhar no serviço do Evangelho
 e encham o coração com os seus valores,
 oremos.     

(Outras intenções: os que vão iniciar este novo ano escolar; as iniciativas 
pastorais da nossa diocese ...).

S enhor, nosso Deus,
cujos pensamentos e caminhos

estão muito acima dos nossos,
fazei que a palavra de Jesus
nos desperte para o trabalho da sua vinha.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM

I rmãs e irmãos em Cristo:
Oremos pelos filhos que dizem “sim”

e por aqueles que só sabem dizer “não”
ao convite para trabalharem na vinha do Pai,
e supliquemos (ou: e cantemos), todos juntos:

R.  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.

Ou: Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos.

1. Pelo Papa N. e pelos bispos, que nos confirmam na fé,
 pelos presbíteros e diáconos, que nos servem,
 e por todos os discípulos de Cristo,
 oremos.      

2. Pelos que procuram agradar a Deus,
 pelos pecadores que se afastam do mal
 e pelos justos que deixam de ser bons,
 oremos. 

3. Pelos homens seguros de si próprios,
 por aqueles que reconhecem a sua fragilidade
 e por todos os que se levantam quando caem,
 oremos.      

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

5. Pela nossa assembleia do domingo,
 pelos seus membros mais activos e fiéis
 e pelos que se recusam a servir a comunidade,
 oremos.
    

(Outras intenções: leigos da nossa diocese; grandes problemas mundiais ...).

S enhor, Pai santo,
fazei nascer em cada um de nós

os mesmos sentimentos que havia em vosso Filho,
que Se entregou à morte pelos homens.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM

I rmãos e irmãs:
Unidos a Cristo,

como as vides ligadas à cepa, que as faz viver,
peçamos ao Senhor a graça de dar fruto abundante,
dizendo (ou: cantando), com fé e humildade:

R. Abençoai, Senhor, o vosso povo.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.

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

1. Pelos cristãos da nossa Diocese de N.,
 para que sejam verdadeiros, justos e puros,
 e ponham em prática o que escutaram na Palavra,
 oremos.      

2. Pelos governantes dos países mais poderosos,
 para que assegurem a paz entre as nações
 e edifiquem um mundo novo aberto a Cristo,
 oremos.      

3.  Pelo povo de Israel, vinha de Deus,
 plantada de cepas escolhidas,
 para que descubra em Jesus o Salvador,
 oremos.
     
4. Pelos estudantes que iniciaram um novo ano,
 para que o estudo dedicado e persistente
 lhes obtenha grandes alegrias,
 oremos.

5. Por nós próprios e pela nossa comunidade (paroquial),
 para que o Espírito Santo nos ensine
 a orar, a suplicar e a dar graças,
 oremos.      

(Outras intenções: escolas cristãs, professores, catequistas; nossos defuntos ...).

S enhor, Deus do universo,
olhai dos Céus e vede esta vinha

que a vossa mão direita plantou
e fazei-nos encontrar na Eucaristia
a seiva que nos faz produzir frutos de vida eterna.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM

C aríssimos irmãos e irmãs:
Oremos ao Senhor, nosso Deus, 

que convida todos os homens
para o banquete das núpcias de seu Filho,
e digamos (ou: e cantemos), com alegria:

R. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio.

Ou:  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Ouvi, Senhor, o vosso povo.

1. Para que o nosso Bispo N., seus presbíteros e diáconos
 não se cansem de convidar todos os homens
 a tomar parte no banquete do Cordeiro,
 oremos.      

2. Para que os homens que ocupam cargos públicos
 se tornem servidores dos cidadãos
 e se preocupem sobretudo com os mais pobres,
 oremos.    

3. Para que Jesus ensine os seus discípulos
 a viverem na pobreza ou na abundância
 e a deixarem-se converter interiormente,
 oremos.     

4. Para que as palavras do Evangelho deste dia
 nos ajudem a alargar, sem preconceitos, 
 o coração a todos os homens,
 oremos.     

5. Para que os membros da nossa comunidade (paroquial)
 revelem, nos seus gestos e palavras,
 o rosto de Jesus aos que O procuram,
 oremos.    

(Outras intenções: religiosos e religiosas; fiéis defuntos ...).

S enhor, nosso Deus,
que nos convidais a subir ao monte santo,

enxugai as lágrimas de todos os rostos
e fazei desaparecer da terra inteira
a violência e a miséria que destroem.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM

I rmãs e irmãos:
A exemplo do apóstolo São Paulo,

oremos, nós também, ao Pai celeste
pela Igreja e por todos os homens deste mundo,
dizendo (ou cantando), numa só voz:

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 do Oriente e do Ocidente,
 pelas que vivem em países de missão
 e pelos seus bispos, presbíteros e missionários,
 oremos.

2. Pelos que estão constituídos em autoridade,
 pelos que dão a César o que é de César,
 e pelos que dão a Deus o que é de Deus,
 oremos.

3. Pelos homens e mulheres mais infelizes,
 pelos que sofrem a ditadura e a opressão
 e por aqueles que vivem sem direitos,
 oremos.

4. Pelas missões de todo o mundo,
 pelas religiosas e irmãos leigos que as servem
 e pelos cristãos que por elas oram sem desânimo,
 oremos.

5. 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 ...).

S enhor, Deus do universo,
que acolheis as orações e acções de graças

daqueles que se reúnem em Igreja,
escutai os anseios do coração e as súplicas
que Vos apresentamos com toda a confiança.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM

C aríssimos cristãos:
Oremos para que os discípulos de Jesus

ponham em prática o duplo mandamento do amor,
inscrito no coração de todo o homem,
dizendo (ou: cantando), com fé e humildade:

R. Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo.

Ou:  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Tende compaixão de nós, Senhor.

1. Pelo Papa N., pelos bispos e presbíteros, pelos diáconos e fiéis,
 para que se entreguem, com ardor e sem descanso,
 ao serviço do Deus vivo e da sua Palavra,
 oremos.     

2. Pelos povos onde a guerra parece não ter fim
 e pelas famílias onde já não há amor,
 para que Deus lhes renove a esperança,
 oremos.    

3. Pelos pobres, os explorados e os órfãos
 e por aqueles que a sociedade põe de lado,
 para que encontrem quem os ame e os acolha,
 oremos.    

4. Pelos homens e mulheres não violentos,
 para que Deus seja a sua força
 nos combates que tiverem de travar,
 oremos.     

5. Pela nossa assembleia dominical,
 para que a Palavra que nela escutámos
 nos leve a falar e a viver como Jesus,
 oremos.      

(Outras intenções: missões da terra inteira; fiéis defuntos ...).

S enhor, Pai santo,
que sabeis amar e perdoar sempre,

concedei a estes vossos filhos,
que escutaram a vossa Palavra,
a graça de Vos imitar no amor e no perdão.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM 

C aríssimos fiéis:
Apresentemos com toda a confiança ao Pai celeste,

as alegrias, as tristezas e as esperanças
de todos os homens e mulheres que há no mundo,
dizendo (ou: cantando):    
       
R. Atendei, Senhor, a nossa prece.

Ou:  Escutai, Senhor, a nossa oração.

Ou: Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.

1. Para que a santa Igreja, a nossa Diocese e as suas comunidades,
 guardem fielmente a lei do amor
 e ensinem os seus fiéis a viver dela,
 oremos.    

2. Para que todos os responsáveis deste mundo
 exerçam a autoridade como um serviço
 e sejam os primeiros a fazer o que legislam,
 oremos.    

3. Para que os mais pobres que se sentem esmagados
 pela prepotência e orgulho dos poderosos
 encontrem quem os acolha e compreenda,
 oremos.    

4. Para que os catequistas e evangelizadores
 se façam tudo para todos, como São Paulo,
 e não se poupem a trabalhos e canseiras,
 oremos.     

5. Para que nesta assembleia e na paróquia
 cada um aprenda a servir todos os outros
 e a guardar a graça de Deus e a sua Palavra,
 oremos.    

(Outras intenções: ministros leigos da liturgia; fiéis defuntos das nossas famílias 
...).

P ai Santo, no vosso amor sem limites
ouvi as orações que Vos dirigimos

por todos os vossos filhos
e não deixeis que as nossas obras sejam feitas
apenas para serem vistas pelos homens.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM

I rmãs e irmãos em Cristo:
Vigiar é estar atento às necessidades uns dos outros.

Elevemos ao Senhor as nossas súplicas
pedindo-Lhe que salve todos os homens,
e digamos (ou: e cantemos), com fé:

R. Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Senhor, nós temos confiança em Vós.

Ou: Senhor, vinde em nosso auxílio.

1. Pela Igreja que espera o seu Senhor
 e pelo nosso Bispo N., pelos presbíteros e diáconos,
 que sem fadiga nos repetem “vigiai”,
 oremos.      

2. Pelos descuidados com o regresso do Senhor,
 pelos que baixam os braços já sem forças
 e pelos fiéis acordados e despertos,
 oremos.      

3. Pelos homens e mulheres que amam a Cristo,
 pelas famílias que vivem sem esperança e na tristeza
 e pelos doentes, os isolados e os que sofrem,
 oremos.      

4. Pelas virgens e pelos monges contemplativos,
 pelos jovens que se propõem seguir o Senhor
 e pelas jovens que Lhe entregaram o coração,
 oremos.      

5.  Pelos fiéis que caíram na indiferença,
 pelos que mantêm as suas lâmpadas acesas
 e pelos que despertam a fé dos vacilantes,
 oremos.     

(Outras intenções: Seminários; educadores da fé; fiéis defuntos ...).

S enhor, que na vossa infinita sabedoria
conheceis a hora de todas as coisas,

ouvi as orações da vossa Igreja
e fazei que o coração de todos nós
Vos deseje mais que a ninguém.
Por Cristo Senhor nosso.    

TEMPO COMUM
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DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM

I rmãs e irmãos:
O Senhor manda-nos vigiar.

Oremos uns pelos outros e por todos,
para que os homens vivam dignamente,
e digamos (ou: e cantemos), com toda a confiança:

R. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.

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

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa súplica.

1. Pela Igreja, para que seja fiel em tudo a Cristo,
 pelos seus ministros, para que trabalhem com esperança,
 e pelos leigos, para que ponham os seus talentos a render,
 oremos.      

2. Pelos que vivem como se o Senhor nunca viesse
 e pelos que temem que Ele venha a toda a hora,
 para que permaneçam vigilantes, mas em paz,
 oremos.      

3. Pelas mães cristãs, para que iluminem os seus lares,
 pelos filhos e filhas, para que alegrem seus pais,
 e pelos maridos, para que sejam tementes a Deus,
 oremos.    

4. Por aqueles a quem o Senhor deu muitos dons
 e por aqueles a quem o Senhor só deu alguns,
 para que todos os ponham a render,
 oremos.      

5. Pelos fiéis mais disponíveis desta assembleia
 e por aqueles que dizem sempre não a tudo,
 para que recordemos que os talentos são dom de Deus,
 oremos.      

(Outras intenções: Seminários; educadores da fé; fiéis defuntos ...).

S enhor, nosso Deus,
fazei amadurecer em cada homem

os frutos da vossa bondade,
para que, no último dia, 
todos possam recebê-los transfigurados.
Por Cristo Senhor nosso.

ANO A
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DOMINGO XXXIV E ÚLTIMO

NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO

I rmãos e irmãs:
Oremos pelos mais pobres deste mundo,

que têm um lugar privilegiado no coração do Pai,
e invoquemo-l’O, por Cristo, Rei do Universo,
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 por todos os seus filhos,
 pelos pobres e por aqueles que os assistem
 na fome, na doença ou na prisão,
 oremos.      

2. Pelos bispos, presbíteros e diáconos
 e por todos os que, imitando o Bom Pastor,
 orientam os fiéis para o seu Reino,
 oremos.     

3. Pelos doentes, prisioneiros e condenados,
 pelos que esperam ver despontar a salvação,
 e por todos os moribundos e defuntos,
 oremos.    

4. Pelos que vêem Cristo em cada homem,
 pelos servidores dos que mais sofrem
 e pelos que têm fome e sede de justiça,
 oremos.    

5. Pelos fiéis que vivem à luz do Evangelho,
 pelos que nunca o descobriram nem viveram
 e por aqueles que por ele dão a própria vida,
 oremos.      

(Outras intenções: grandes problemas mundiais; acontecimentos nacionais 
importantes; factos relevantes da vida paroquial ...).

S enhor, nosso Deus,
que nos enviastes o vosso Filho,

não para condenar, mas para salvar todos os homens,
dai-nos a graça de O reconhecer
nos mais pobres e desprezados deste mundo.
Por Cristo Senhor nosso.

TEMPO COMUM


