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I

rmãs e irmãos:
Ao celebrar a solenidade de São N. (de Santa N.),
nosso irmão (nossa irmã) na fé e no Baptismo,
oremos a Deus Pai todo-poderoso,
dizendo (ou: cantando):

R. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos.
Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito.
1.

Pelas Igrejas do mundo inteiro,
para que, vivendo atentas à voz do Espírito,
sejam santas em todos os seus filhos,
oremos.

Das súplicas que vêm a seguir, escolhe-se aquela que corresponde ao Santo que é
celebrado.
Para os Santos religiosos
2a. Pelos jovens a quem o Senhor chama a segui-l’O,
para que, a exemplo de São (de Santo) N.,
imitem fielmente a Cristo pobre,
oremos.
Para as Santas religiosas
2b. Pelas mulheres que servem a Igreja,
para que, a exemplo de Santa N.,
busquem com ardor os bens eternos,
oremos.
Para os Santos que se dedicaram às obras de misericórdia
2c. Por todos aqueles que servem os irmãos,
para que, a exemplo de São (de Santo) N.,
saibam reconhecer a Jesus Cristo nos mais necessitados,
oremos.
Para as Santas que se dedicaram às obras de misericórdia
2d. Pelos cristãos que servem o seu próximo,
para que, a exemplo de Santa N.,
saibam ver o seu Senhor nos mais humildes,
oremos.
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Para os Santos educadores
2e. Pelos que têm a missão de educadores,
para que, a exemplo de São (de Santo) N.,
façam nascer o amor a Deus nos seus discípulos,
oremos.
Para os Santos
2f. Por todos nós, chamados à santidade,
para que, a exemplo de São (de Santo) N.,
vivamos a Páscoa do Senhor ressuscitado,
oremos.
Para as Santas
2g. Pelas esposas e pelas jovens cristãs,
para que, a exemplo de Santa N.,
imitem aquelas mulheres que a Escritura tanto louva,
oremos.

3.

Pelas nossas comunidades (paroquiais),
para que os seus pastores e os seus fiéis
dêem testemunho de fidelidade a Cristo,
oremos.

4.

Pelas famílias da nossa Diocese,
para que sejam escolas do Evangelho,
tendo por Mestre o Senhor,
oremos.

5.

Por aqueles que mais sofrem neste mundo,
para que sintam a protecção e o amor de Deus
e n’Ele ponham a sua esperança,
oremos.

6.

Por todos nós aqui presentes em assembleia,
para que, na vinda de Cristo Salvador,
Ele nos ponha à sua direita no seu Reino,
oremos.
(Outras intenções).

D

eus eterno e omnipotente,
que nos chamastes a ser santos,
humildemente Vos pedimos
que, com o auxílio de São (de Santo) N. (de Santa N.),
vivamos o mistério pascal do vosso Filho.
Por Cristo Senhor nosso.
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I

rmãos e irmãs:
Elevemos ao Pai as nossas súplicas,
para que, por intercessão de São (de Santo) N. (de Santa N.),
caminhemos na santidade e na justiça,
dizendo (ou: cantando), cheios de fé:

R.

Fazei-nos santos, Senhor, porque Vós sois Santo.

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

Pela Igreja una e santa,
para que exprima em seus dons e carismas
a santidade com que Deus a dotou,
oremos.

Das súplicas que vêm a seguir, escolhe-se aquela que corresponde ao Santo que é
celebrado.
Para os Santos religiosos
2a. Pelos jovens a quem o Senhor chama a segui-l’O,
para que, a exemplo de São (de Santo) N.,
imitem fielmente a Cristo pobre,
oremos.
Para as Santas religiosas
2b. Pelas mulheres que servem a Igreja,
para que, a exemplo de Santa N.,
busquem com ardor os bens eternos,
oremos.
Para os Santos que se dedicaram às obras de misericórdia
2c. Por todos aqueles que servem os irmãos,
para que, a exemplo de São (de Santo) N.,
saibam reconhecer a Jesus Cristo nos mais necessitados,
oremos.
Para as Santas que se dedicaram às obras de misericórdia
2d. Pelos cristãos que servem o seu próximo,
para que, a exemplo de Santa N.,
saibam ver o seu Senhor nos mais humildes,
oremos.
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Para os Santos educadores
2e. Pelos que têm a missão de educadores,
para que, a exemplo de São (de Santo) N.,
façam nascer o amor a Deus nos seus discípulos,
oremos.
Para os Santos
2f. Por todos nós, chamados à santidade,
para que, a exemplo de São (de Santo) N.,
vivamos a Páscoa do Senhor ressuscitado,
oremos.
Para as Santas
2g. Pelas esposas e pelas jovens cristãs,
para que, a exemplo de Santa N.,
imitem aquelas mulheres que a Escritura tanto louva,
oremos.

3.

Pelos filhos da Igreja, esposa de Cristo,
para que alcancem a perfeição da santidade
no estado de vida que escolheram,
oremos.

4.

Pelas mães, que no seio da família
modelam os corações e as vontades,
para que o Espírito Santo as ilumine,
oremos.

5.

Por aqueles que estão doentes e vivem sós,
para que a paixão de Cristo os fortaleça,
e a intercessão da Virgem Mãe os ampare,
oremos.

6.

Por todos nós aqui presentes em assembleia,
para que, na vinda de Cristo Salvador,
Ele nos chame para a sua direita no seu Reino,
oremos.
(Outras intenções).

C

oncedei-nos, Senhor,
por intercessão de São (de Santo) N. (de Santa N.),
a graça de imitarmos cada vez mais a Cristo,
para um dia participarmos na sua glória.
Por Cristo Senhor nosso.
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I

rmãs e irmãos:
Iluminados pelo testemunho
de tantos irmãos e irmãs, grandes na santidade,
elevemos as nossas preces até Deus,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R.

Fazei-nos santos, Senhor, porque Vós sois Santo.

Ou: Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito.
Ou: Ouvi-nos, Senhor.
1.

Para que a Igreja, animada pelo Espírito Santo,
seja testemunha da nova criação,
inaugurada na Páscoa do Senhor,
oremos.

Das súplicas que vêm a seguir, escolhe-se aquela que corresponde ao Santo que é
celebrado.
Para os Santos religiosos
2a. Para que os jovens a quem o Senhor chama a segui-l’O,
a exemplo de São (de Santo) N.,
imitem fielmente a Cristo pobre,
oremos.
Para as Santas religiosas
2b. Para que as mulheres que servem a Igreja,
a exemplo de Santa N.,
busquem com ardor os bens eternos,
oremos.
Para os Santos que se dedicaram às obras de misericórdia
2c. Para que todos aqueles que servem os irmãos,
a exemplo de São (de Santo) N.,
saibam reconhecer a Jesus Cristo nos mais necessitados,
oremos.
Para as Santas que se dedicaram às obras de misericórdia
2d. Para que os cristãos que servem o seu próximo,
a exemplo de Santa N.,
saibam ver o seu Senhor nos mais humildes,
oremos.
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Para os Santos educadores
2e. Para que os que têm a missão de educadores,
a exemplo de São (de Santo) N.,
façam nascer o amor a Deus nos seus discípulos,
oremos.
Para os Santos
2f. Para que todos nós, chamados à santidade,
a exemplo de São (de Santo) N.,
vivamos a Páscoa do Senhor ressuscitado,
oremos.
Para as Santas
2g. Para que as esposas e as jovens cristãs,
a exemplo de Santa N.,
imitem aquelas mulheres que a Escritura tanto louva,
oremos.

3.

Para que o Pai faça surgir na sua Igreja
fiéis que acolham o chamamento de Jesus
e se entreguem ao serviço do Evangelho,
oremos.

4.

Para que o Filho de Deus e de Maria
conceda a todas as famílias cristãs
a graça de serem sinal de santidade,
oremos.

5.

Para que o Espírito Santo nos liberte
do medo, da dúvida e da indiferença,
e nos ajude a seguir Cristo Jesus,
oremos.

6.

Para que a nossa assembleia deste dia
se reúna também na eternidade,
para cantar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
oremos.
(Outras intenções).

D

eus Pai todo-poderoso,
que na vida dos Santos nos dais um exemplo
e na comunhão com eles uma família,
fazei-nos vencer o bom combate
e com eles receber a glória eterna.
Por Cristo Senhor nosso.

