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ANO B

QUARTA-FEIRA DE CINZAS

I

rmãos e irmãs:
Ao darmos início ao tempo santo da Quaresma,
oremos para que todos os homens se convertam
e tomem parte na renovação pascal,
dizendo (ou: cantando):

R.

Renovai, Senhor, o vosso povo.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Dai-nos, Senhor, um coração novo.
1.

Por todos os fiéis da santa Igreja,
para que, neste tempo favorável da Quaresma,
se reconciliem uns com os outros e com Deus,
oremos.						

2.

Por aqueles a quem foi dado algum poder,
para que sirvam lealmente o bem comum
e façam verdadeiros esforços pela paz,
oremos.						

3.

Por todos os discípulos de Cristo,
para que se convertam e acreditem no Evangelho
e, em segredo, dêem esmola, rezem e jejuem,
oremos.						

4.

Pelos doentes e por todos os que sofrem,
pelos pobres, pelos pecadores e pelos famintos,
para que tenham quem os socorra e alivie,
oremos.						

5.

Pela nossa assembleia aqui presente,
para que receba a graça de seguir a Cristo,
no caminho da renovação pascal,
oremos.						
(Outras intenções: instituições de solidariedade; defuntos da paróquia ...).

S

enhor, nosso Deus, rico em misericórdia,
que nos chamais a converter o coração,
dai-nos a alegria de sermos salvos
e guiai-nos, pela força do Espírito,
para a festa da Páscoa jubilosa.
Por Cristo Senhor nosso.

QUARESMA

DOMINGO I DA QUARESMA

C

aríssimos irmãos e irmãs:
Voltemo-nos para Deus, que salvou Noé e os seus filhos
do dilúvio com que submergiu a terra,
e oremos pela Igreja e pelo mundo,
dizendo (ou: cantando), cheios de confiança:
R.

Kyrie, eleison.

Ou: Renovai, Senhor, o vosso povo.
Ou: Senhor, tende piedade de nós.
1.

Pelos ministros da Igreja, pelos fiéis e catecúmenos,
para que escutem o apelo feito a todos:
“Arrependei-vos e acreditai no Evangelho”,
oremos.						

2.

Pelos homens que governam as nações,
para que não se deixem tentar pelo poder
e estejam sempre ao lado dos mais fracos,
oremos.						

3.

Pelos que vivem na solidão e na tristeza
e pelos humilhados, desprezados e esquecidos,
para que em Deus encontrem o que procuram,
oremos.						

4.

Pelos cristãos que iniciaram a Quaresma,
para que, na oração, na partilha e no jejum,
se preparem para celebrar a santa Páscoa,
oremos.						

5.

Por nós próprios e pela nossa comunidade (paroquial),
para que o Espírito nos faça sentir fome da Palavra
e não deixe que sejamos vencidos pelo Demónio,
oremos.						
(Outras intenções: catecúmenos adultos; grandes problemas mundiais ...).

S

enhor, nosso Deus,
que fizestes uma aliança por todas as gerações
com a descendência de Noé e com os seres vivos,
concedei-nos a graça de descobrir que só em Vós
se encontra a fonte do amor e da vida.
Por Cristo Senhor nosso.
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ANO B

DOMINGO II DA QUARESMA

I

rmãs e irmãos:
Oremos a Deus Pai que está nos céus,
pedindo-Lhe, pela mediação de Jesus Cristo,
a graça de escutar a sua voz,
e imploremos (ou: e cantemos), humildemente:

R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Salvai, Senhor, o vosso povo.
Ou: Abençoai, Senhor, a vossa Igreja.
1.

Para que a nossa Diocese e as suas paróquias
escutem a voz do Espírito que as convida
a converterem-se claramente ao Evangelho,
oremos.						

2.

Para que na nossa pátria e em todo o mundo
surjam homens responsáveis e decididos,
que trabalhem pelo bem dos cidadãos,
oremos.						

3.

Para que os cristãos do Oriente e do Ocidente
sejam homens e mulheres de fé como Abraão
e obedeçam sempre à voz de Deus,
oremos.						

4.

Para que os doentes que estão em agonia
acreditem no grande amor que Deus lhes tem
e se entreguem nas mãos do Salvador,
oremos.						

5.

Para que os membros desta comunidade (paroquial)
recebam a luz de Cristo transfigurado
e vivam sempre na presença do Senhor,
oremos.					
(Outras intenções: crianças da catequese e catequistas; fiéis defuntos ...).

D

eus de Jesus Cristo e nosso Pai,
dai-nos uma fé tão grande e tão profunda
como aquela que destes a Abraão,
que o levou a não Vos recusar Isaac,
o filho a quem ele amava tanto.
Por Cristo Senhor nosso.

QUARESMA
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DOMINGO III DA QUARESMA
Quando se faz o primeiro escrutínio dos catecúmenos

C

aríssimos fiéis:
Oremos por estes eleitos
que a Igreja, cheia de confiança, escolheu depois de um longo caminho,
para que, ao completarem a preparação,
encontrem a Cristo nos seus sacramentos, nas próximas festas pascais,
e digamos (ou: e cantemos), com alegria:
R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Renovai, Senhor, o vosso povo.
Ou: Salvador do mundo, salvai-nos.
1.

Para que estes eleitos meditem, em seu coração,
na palavra divina que lhes foi anunciada
e a saboreiem sempre cada vez mais,
oremos.

2.

Para que reconheçam em Cristo, Filho de Deus,
Aquele que veio salvar os que estavam perdidos
e humildemente se confessem pecadores,
oremos.

3.

Para que, sinceramente, saibam rejeitar
o que na sua vida desagrada a Cristo e a Ele se opõe
e falem como aprenderam no Evangelho,
oremos.

4.

Para que o Espírito, que penetra os corações,
os robusteça com a sua força e sabedoria
e os ensine a conhecer e a fazer o que Deus quer,
oremos.

5.

Para que as famílias e os amigos destes eleitos
ponham a sua esperança em Cristo Salvador
e n’Ele encontrem a paz e a santidade,
oremos.

(Quando, após a despedida dos catecúmenos, se omite a Oração Universal, acrescentam-se estas preces pela Igreja e pelo mundo).
6.

Para que os pastores e os fiéis da santa Igreja,
que se preparam para as festas pascais,
purifiquem o coração e pratiquem obras de caridade,
oremos.

7.

Para que, no mundo inteiro, os fracos encontrem força,
ganhem ânimo os abatidos
e voltem para Deus os que d’Ele se afastaram,
oremos.
Segue-se a oração do exorcismo, como vem no RICA, p. 96-97.
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ANO B

DOMINGO III DA QUARESMA
Quando não se faz o primeiro escrutínio dos catecúmenos

I

rmãos e irmãs em Cristo:
Adoremos a Deus, com toda a nossa alma,
e oremos, com os outros cristãos,
pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R.

Kýrie, eléison.

Ou: Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça.
Ou: Salvador do mundo, salvai-nos.
1.

Pela santa Igreja, pelo Papa N. e pelos bispos,
para que falem de Cristo, o Salvador crucificado,
e anunciem a redenção que vem da Cruz,
oremos.						

2.

Pelos servidores da paz e da justiça,
para que sejam honestos, imparciais e verdadeiros
e trabalhem pelo bem dos cidadãos,
oremos.						

3.

Pelos cristãos do mundo inteiro e pelos Judeus,
para que adorem de coração sincero ao Deus único
e façam dos mandamentos a sua lei,
oremos.						

4.

Pelos homens e mulheres de toda a terra,
para que não matem, não roubem e não mintam,
honrem os pais, amem o próximo e sejam justos,
oremos.						

5.

Por todos nós e pela nossa comunidade (paroquial),
para que a atitude que Jesus tomou no templo
nos recorde que a casa de Deus é de oração,
oremos.						
(Outras intenções: Cáritas nacional e diocesana; crianças que têm fome ...).

S

enhor, nosso Deus,
que nos reunistes nesta casa da Igreja
para escutar e acolher a vossa palavra,
fazei de nós pedras vivas
do templo novo que é o vosso Filho.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.

QUARESMA
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DOMINGO IV DA QUARESMA
Quando se faz o segundo escrutínio dos catecúmenos

C

aríssimos cristãos:
Assim como Cristo deu vista ao cego de nascença,
também Deus chama estes eleitos à sua luz.
Oremos para que sejam santos
e dêem testemunho da palavra do Senhor, fonte de vida eterna,
dizendo (ou: cantando):
R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito.
Ou: Iluminai, Senhor, o nosso coração.
1.

Para que estes eleitos
ponham a sua confiança na luz e na verdade de Cristo
e alcancem a liberdade de espírito e de coração,
oremos.

2.

Para que, contemplando a sabedoria da cruz,
ponham a sua glória em Deus,
que confunde a sabedoria deste mundo,
oremos.

3.

Para que a força do Espírito Santo
os liberte dos laços que os prendem
e os faça passar do temor à confiança,
oremos.

4.

Para que se tornem homens e mulheres espirituais,
que em tudo procuram o que é justo e santo,
e peçam a Deus que lhes dê a luz da fé,
oremos.

5.

Para que todos os que são perseguidos
por causa do nome de Cristo
sintam a sua ajuda e protecção,
oremos.

(Quando, após a despedida dos catecúmenos, se omite a Oração Universal, acrescentam-se estas preces pela Igreja e pelo mundo).
7.

Para que todos os homens
descubram que o Pai os ama,
e cheguem à plena liberdade de espírito na Igreja,
oremos.

8.

Para que todos nós,
presentes no meio do mundo,
permaneçamos fiéis ao espírito do Evangelho,
oremos.
Segue-se a oração do exorcismo, como vem no RICA, p. 102.

114

ANO B

DOMINGO IV DA QUARESMA
Quando não se faz o segundo escrutínio dos catecúmenos

I

rmãs e irmãos em Cristo:
Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho Unigénito.
Apoiados no grande amor que Deus nos tem,
oremos pela Igreja e por todos os homens,
dizendo (ou: cantando), confiadamente:

R.

Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Iluminai, Senhor, o nosso coração.
1.

Para que as Igrejas cristãs de todo o mundo
guiadas pelo Espírito do Senhor,
façam penitência e se convertam ao Evangelho,
oremos.						

2.

Para que este mundo não rejeite os mensageiros,
que Deus lhe envia sem cessar,
e preste ouvidos às palavras dos profetas,
oremos.						

3.

Para que neste tempo santo da Quaresma
os cristãos se aproximem mais da luz de Cristo
e pratiquem o que é bom aos olhos de Deus,
oremos.						

4.

Para que os pobres, os doentes e os que estão tristes,
ponham toda a sua esperança no Senhor
e acreditem que Jesus veio salvar-nos,
oremos.					

5.

Para que a nossa assembleia dominical
dê graças pelo dom da salvação,
que Deus nos oferece em Jesus Cristo,
oremos.						
(Outras intenções: crianças que vão ser baptizadas na Páscoa, seus pais e
padrinhos ...).

S

enhor, nosso Deus,
que ouvis as orações dos vossos servos,
afastai as trevas que nos cercam,
fazei brilhar a luz do vosso Filho
e dirigi os nossos corações para a luz da sua Páscoa.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.

QUARESMA
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DOMINGO V DA QUARESMA
Quando se faz o terceiro escrutínio dos catecúmenos

I

rmãos e irmãs:
Oremos por estes eleitos de Deus,
para que, ao tornarem-se semelhantes a Cristo
na morte e na ressurreição,
alcancem a vitória sobre o pecado pela graça dos sacramentos,
e digamos (ou: e cantemos), confiadamente:
R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Ouvi, Senhor, as nossas súplicas.
Ou: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.
1.

Para que estes eleitos
sejam fortes na fé contra os enganos do mundo
e acreditem que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida,
oremos.

2.

Para que se mostrem agradecidos a Deus que os escolheu,
lhes deu a conhecer a esperança da vida eterna
e os introduziu no caminho da salvação,
oremos.

3.

Para que, pelo exemplo e intercessão
daqueles catecúmenos que derramaram o seu sangue por Cristo,
sintam cada vez mais firme a esperança da vida eterna,
oremos.

4.

Para que todos detestem o pecado que destrói a vida,
descubram em Cristo o Filho de Deus que os salva
e de hoje em diante vivam apenas para Deus,
oremos.

5.

Para que aqueles que estão tristes e inconsoláveis
pela morte dos seus familiares
encontrem em Cristo a sua consolação,
oremos.

(Quando, após a despedida dos catecúmenos, se omite a Oração Universal, acrescentam-se estas preces pela Igreja e pelo mundo).
6.

Para que todos os fiéis da santa Igreja,
ao verem chegar as solenidades pascais,
tenham a firme esperança de ressuscitar com Cristo,
oremos.

7.

Para que os homens e mulheres do mundo inteiro,
que Deus criou por amor e quer ver felizes,
se renovem continuamente na fé e na caridade,
oremos.
Segue-se a oração do exorcismo, como vem no RICA, p. 106-107.
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ANO B

DOMINGO V DA QUARESMA
Quando não se faz o terceiro escrutínio dos catecúmenos

C

aríssimos irmãos e irmãs:
Oremos a Deus, nosso Pai,
que gravou a sua lei no íntimo dos corações,
e peçamos-Lhe a graça de O conhecer sempre melhor,
dizendo (ou: cantando), com alegria:
R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Ouvi, Senhor, as nossas súplicas.
Ou: Senhor, tende piedade de nós.
1.

Pelos bispos, presbíteros, diáconos e catequistas,
para que falem aos homens do amor que Deus lhes tem
e da esperança pascal que o seu Filho trouxe ao mundo,
oremos.					

2.

Por todos os povos da terra,
para que vivam em paz e se desenvolvam,
na justiça, no respeito e na compreensão mútua,
oremos.

3.

Por todos aqueles que desejam ver Jesus,
para que os cristãos os levem até Ele
pela forma como vivem o Evangelho,
oremos.					

4.

Pelos que trabalham e se cansam pelos outros,
para que recordem sempre que o grão lançado à terra,
morrendo, produz fruto abundante,
oremos.					

5.

Pelos fiéis da nossa comunidade (paroquial),
para que sigam a Cristo e O sirvam
nos mais pobres, nos doentes e nos que sofrem,
oremos.				
(Outras intenções: acontecimentos nacionais importantes; defuntos ...).

D

eus, nosso Pai,
escutai aqueles por quem o vosso Filho
aceitou cair na terra e morrer
e fazei brotar em nossos corações
o desejo de seguirmos os seus passos.
Por Cristo Senhor nosso.

QUARESMA

DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR – 1

I

rmãs e irmãos:
Neste Domingo de Ramos e da Paixão,
invoquemos a bondade de Deus todo-poderoso,
para que nos conceda o que Lhe pedimos com fé,
dizendo (ou: cantando), cheios de confiança:

R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Abençoai, Senhor, o vosso povo.
Ou: Kýrie, eléison.
1.

Para que o Redentor do mundo,
que Se entregou à morte pelos homens,
estenda a todos os povos o seu Reino,
oremos.

2.

Para que o Redentor do mundo,
que orou com grande clamor e lágrimas,
interceda junto do Pai por todos nós,
oremos.

3.

Para que o Redentor do mundo,
que sofreu a angústia e a tristeza,
socorra os que sofrem e alivie as suas dores,
oremos.

4.

Para que o Redentor do mundo,
que foi flagelado e coroado de espinhos,
dê coragem aos que estão prestes a perdê-la,
oremos.

5.

Para que o Redentor do mundo,
que, ao morrer, entregou ao Pai o seu espírito,
nos reanime com a força da sua Ressurreição,
oremos.
(Outras intenções: jovens do mundo inteiro e seus animadores ...).

S

enhor, nosso Deus,
que Vos dignastes contar-nos entre o número daqueles
para quem o vosso Filho implorou o perdão, ao expirar,
dai-nos a graça de descobrir, à luz da fé,
o amor infinito com que nos amais.
Por Cristo Senhor nosso.
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ANO B

Ou

DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR – 2

C

aríssimos fiéis:
Com os olhos voltados
para Aquele que por nós foi crucificado,
oremos pelos nossos irmãos que sofrem,
dizendo (ou: cantando), cheios de confiança:
R.

Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Senhor, tende piedade de nós.
1.

Pelos que se sentem esmagados pela tristeza,
para que se lembrem da agonia de Jesus,
oremos.

2.

Pelos que experimentam a dor na sua carne,
para que se lembrem das torturas de Jesus,
oremos.

3.

Pelos que sofrem o sarcasmo de outros homens,
para que se lembrem da coroa de espinhos de Jesus,
oremos.

4.

Pelos que perderam a vontade de viver,
para que se lembrem do grande brado de Jesus,
oremos.

5.

Pelos que hoje irão partir deste mundo,
para que se lembrem da morte de Jesus,
oremos.

6.

Pelos que esperam contra toda a esperança,
para que se lembrem da Ressurreição de Jesus,
oremos.
(Outras intenções: grupos de jovens da diocese e da paróquia ...).

S

enhor Jesus Cristo,
que por nós aceitastes voluntariamente a morte na cruz,
concedei a todos os homens que sofrem
a graça de se unirem à vossa Paixão
e de porem a sua esperança na vossa Ressurreição.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.

