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COMUM DOS MÁRTIRES

Vários (várias) mártires

I rmãs e irmãos:
Na solenidade que hoje celebramos

dos santos mártires (das santas mártires) N. e N.,
oremos a Deus Pai todo-poderoso,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Senhor dos Apóstolos e dos Mártires, ouvi-nos.
Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Senhor, aumentai a nossa fé.

1. Para que a Igreja, cheia do Espírito
 que jorrou da Páscoa de Jesus Cristo,
 viva a alegria prometida aos santos mártires,
 oremos.

2. Para que o sangue de Jesus, nosso Senhor,
 nos purifique dos nossos pecados
 e nos alcance a vida eterna,
 oremos.

3. Para que todos os catecúmenos e fiéis
 estejam prontos a sofrer pelo nome de Cristo
 e a dar testemunho da fé com a própria vida,
 oremos.

4. Para que o sangue dos mártires gloriosos
 obtenha a conversão dos perseguidores
 e confirme os cristãos mais vacilantes,
 oremos.

5. Para que, por intercessão dos santos mártires,
 o Senhor conceda a herança prometida
 aos defuntos que O seguiram no sofrimento,
 oremos.

6. Para que a celebração dos santos mártires
 torne agradável aos olhos do Senhor
 a oblação que Lhe oferecemos,
 oremos.

 (Outras intenções).

D eus eterno e omnipotente,
vinde em auxílio da nossa fraqueza,

com o exemplo dos que deram a vida por Jesus,
e fazei que o seu testemunho glorioso 
aumente o vigor da nossa fé.
Por Cristo Senhor nosso.
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Um mártir (uma mártir)

I rmãos e irmãs:
Na solenidade de São N. (de Santa N.), 

que seguiu a Cristo, Rei dos mártires,
oremos a Deus Pai todo-poderoso,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Senhor dos Apóstolos e dos Mártires, ouvi-nos.
Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Senhor, aumentai a nossa fé.

1. Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente,
 para que os seus bispos, presbíteros e diáconos
 anunciem com vigor o Evangelho,
 oremos.

2. Por todos os fiéis e catecúmenos,
 para que a vida do mártir São N. (da mártir Santa N.)
 seja para eles um forte apelo à santidade,
 oremos.

3. Pelos mártires da fé em nossos dias,
 para que a sua coragem e testemunho
 convertam aqueles que os perseguem e maltratam,
 oremos.

4. Pelos cristãos que, na vida quotidiana,
 seguem a Cristo com a própria cruz,
 para que sejam dignos do seu Mestre,
 oremos.

5. Pelos doentes, moribundos e agonizantes,
 para que tenham junto de si quem os ajude
 a louvar, a adorar e a bendizer o Senhor,
 oremos.

6. Pela nossa comunidade (paroquial),
 para que a celebração do mártir São N. (da mártir Santa N.)
 nos leve a imitar a sua vida,
 oremos.

 (Outras intenções).

D eus eterno e todo-poderoso,
vinde em auxílio do vosso povo suplicante

e, por intercessão do santo mártir N. (da santa mártir N.),
concedei-lhe as graças que Vos pede com fé.
Por Cristo Senhor nosso.
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