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ANO B

DOMINGO I DO ADVENTO

I

rmãos e irmãs:
Jesus acaba de nos dizer no Evangelho:
“O que vos digo a vós, digo-o a todos: Vigiai”!
Peçamos essa graça para nós e para o mundo inteiro,
dizendo (ou: cantando), cheios de confiança:

R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.
Ou: Senhor, venha a nós o vosso reino.
1.

Pelas Igrejas e instituições da humanidade,
tentadas pela rotina dos mesmos gestos,
para que descubram os novos sinais que Deus lhes dá,
oremos.						

2.

Pelos bispos, presbíteros, diáconos e fiéis,
enriquecidos em toda a palavra que vem de Cristo,
para que vivam a fé em plenitude,
oremos.						

3.

Pelos homens que se desviam do verdadeiro caminho
e pelos que deixam endurecer o coração,
para que Deus rasgue os céus e Se lhes revele,
oremos.						

4.

Por todos os que perderam a esperança
e por aqueles a quem ninguém serve de apoio,
para que Deus lhes mostre a salvação,
oremos.						

5.

Pelos membros da nossa assembleia,
para que Deus seja o oleiro que os modela
com a sua Palavra e o seu Espírito,
oremos.						
(Outras intenções: grandes problemas mundiais; catecúmenos ...).

D

eus de bondade infinita,
que sem cessar Vos lembrais do vosso povo
e o visitais pelos vossos mensageiros,
conservai-nos vigilantes e despertos
para o dia da vinda do vosso Filho.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.

ADVENTO

DOMINGO II DO ADVENTO

I

rmãs e irmãos caríssimos:
Oremos a Deus, Pai de bondade,
e peçamos-Lhe com fé
que nos faça acolher o Salvador,
implorando (ou: cantando), humildemente:

R.

Vinde, Senhor Jesus.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Vinde, Senhor, e salvai-nos.
1.

Pela santa Igreja, pela nossa Diocese e suas paróquias,
pelos que aí preparam os caminhos do Senhor
e proclamam o baptismo de penitência,
oremos.						

2.

Por todos os que têm autoridade,
pelos que seguem os caminhos da justiça,
e pelas vítimas dos homens sem escrúpulos,
oremos.						

3.

Pelos que esperam os novos céus e a nova terra,
pelos que perderam toda a esperança no futuro
e pelos que consolam e animam os desalentados,
oremos.					

4.

Pelos esposos que têm dificuldades em conviver,
pelos que sentem a alegria de se amar
e pelos pais decepcionados com seus filhos,
oremos.						

5.

Pelos mais pobres da nossa comunidade (paroquial),
pelos que abandonaram os caminhos do Senhor
e por aqueles a quem Deus toma em seus braços,
oremos.						
(Outras intenções: acontecimentos nacionais importantes; fiéis defuntos ...).

S

enhor, nosso Deus,
que não cessais de chamar à conversão
os que foram baptizados na água e no Espírito Santo,
fazei-nos acolher com verdadeira fé
Aquele que João Baptista anunciava.
Por Cristo Senhor nosso.
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ANO B

DOMINGO III DO ADVENTO

I

rmãs e irmãos:
Elevemos para Jesus as nossas súplicas
pelos que esperam a sua vinda gloriosa
e também por aqueles que não têm esperança,
dizendo (ou: cantando):

R.

Vinde, Senhor, e salvai-nos.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Vinde, Senhor Jesus.
1.

Para que o Papa N., os bispos, presbíteros e diáconos
e todos aqueles que anunciam o Evangelho,
tenham a fé e a coragem de João Baptista,
oremos.					

2.

Para que os fiéis, os catecúmenos e todos os homens,
busquem a luz de Deus que brilha em Cristo
e redescubram a novidade do Natal,
oremos.						

3.

Para que o Espírito do Senhor, que tudo habita,
faça exultar de alegria a terra inteira
e encha o mundo de obras de paz e de justiça,
oremos.						

4.

Para que os pobres, os doentes, os idosos,
e aqueles que estão sozinhos e desanimados
encontrem quem os ajude e reanime,
oremos.						

5.

Para que o Deus da paz nos santifique totalmente,
nos leve a afastarmo-nos de todo o mal
e a viver em contínua acção de graças,
oremos.						
(Outras intenções: factos relevantes da vida paroquial; catequistas ...).

S

enhor, nosso Deus,
que enviastes o vosso Filho muito amado
a curar os corações atribulados,
fazei-nos anunciadores do Evangelho
e testemunhas da sua luz esplendorosa.
Por Cristo Senhor nosso.

ADVENTO

DOMINGO IV DO ADVENTO

C

aríssimos fiéis:
A Boa Nova que acabámos de ouvir,
nestes dias que precedem o Natal,
inspire as nossas súplicas e orações,
e nos leve a dizer (ou: a cantar), confiadamente:
R. Vinde, Senhor Jesus.
Ou: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.
Ou: (Interceda por nós a Virgem cheia de graça).
1.

Pela Igreja una, santa e apostólica,
a casa prometida por Deus a David,
para que a Virgem seja sempre o seu modelo,
oremos.
(ou: oremos por intercessão de Maria).

2.

Pelos grandes e poderosos deste mundo
e pelos chefes e governantes das nações,
para que reconheçam que sem Deus nada é seguro,
oremos.
(ou: oremos por intercessão de Maria).
			
3. Pelos leigos, religiosos e catecúmenos,
para que, imitando a humildade de Maria,
encontrem graça aos olhos do Senhor,
oremos.
(ou: oremos por intercessão de Maria).			
4.

Pelos pais que esperam um filho
e pelos meninos que não conhecem os seus pais,
para que o Natal lhes revele o Salvador,
oremos.
(ou: oremos por intercessão de Maria).			

5.

Por esta assembleia dominical,
para que receba a graça de anunciar
o mistério que lhe foi manifestado,
oremos.
(ou: oremos por intercessão de Maria).			
(Outras intenções: as nossas famílias; crianças da catequese; defuntos ...).

E

scutai, Senhor, as nossas súplicas
e preparai os nossos corações
para acolherem o vosso Filho, luz do mundo,
com a fé e a simplicidade de Maria.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
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