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I rmãos e irmãs:
Façamos subir até Deus a nossa oração unânime,

pois estamos unidos na mesma fé, esperança e caridade,
que nos vêm do seu Espírito Santo,
e digamos (ou: e cantemos), cheios de fé:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito.
Ou: Mandai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a terra.

1. Por estes seus servos, marcados com o Crisma da salvação,
 para que, enraizados na fé e firmes na caridade,
 dêem, em todo o seu viver, testemunho de Cristo,
 oremos.

2. Pelos pais e padrinhos, garantes da fé destes confirmados,
 para que não deixem de os ajudar, pela palavra e pelo exemplo,
 a seguir os passos de Cristo,
 oremos.

3. Pela santa Igreja de Deus,
 com o Papa N., o nosso Bispo N. e todos os bispos da Igreja,
 para que, reunida no Espírito Santo, se dilate e cresça na unidade da fé,
 até à vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo,
 oremos.

4. Pelo mundo inteiro,
 para que todos os homens, que têm um só Criador e um só Pai,
 se reconheçam como irmãos, sem distinção de raças nem de povos,
 e, de coração sincero, busquem o reino de Deus,
 oremos.

5. Por todos nós aqui reunidos em assembleia,
 para que o Espírito Santo venha aos nossos corações,
 como desceu, na manhã do Pentecostes,
 sobre os Apóstolos reunidos com Maria, Mãe de Jesus,
 oremos.

 (Outras intenções). 

Se a Confirmação é celebrada dentro da Missa, o Bispo conclui com esta oração:

S enhor, nosso Deus, que destes o Espírito Santo aos vossos Apóstolos
e, por eles e pelos sucessores deles,

quisestes que o mesmo Espírito fosse comunicado aos outros fiéis,
escutai a nossa oração e continuai também agora no coração dos crentes
a obra que o vosso amor realizou no princípio da pregação do Evangelho.
Por Cristo Senhor nosso.
Se a Confirmação é celebrada fora da Missa, antes da Oração conclusiva diz-se o 
Pai-nosso, precedido de uma introdução, como vem na Celebração da Confirma-
ção, n. 48, p. 47.
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O remos ao Senhor de misericórdia
e peçamos-Lhe que encha de seus dons

os que hoje foram confirmados pelo Espírito,
toda a sua Igreja, o mundo inteiro e os que estão tristes,
dizendo (ou: cantando), com toda a confiança:

R. Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito.

Ou: Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra.

1. Pelo santo Padre o Papa N. e pelos bispos,
 pelos presbíteros, os diáconos e todo o povo santo,
 para que recebam em plenitude os dons do Espírito,
 oremos.

2. Por todos aqueles que, renascidos pelo Baptismo,
 receberam hoje o Espírito Santo como dom,
 para que Ele os confirme na fé e santidade,
 oremos.

3. Pelas famílias dos que foram crismados,
 para que Deus lhes dê a paz e a alegria
 e lhes conceda o perdão dos seus pecados,
 oremos.

4. Pelos povos que não conhecem ainda a Cristo,
 para que, iluminados pelo Espírito Santo,
 possam encontrar o caminho da salvação,
 oremos.

5. Por aqueles que sofrem fome e injustiça
 e pelos que estão sós e abandonados,
 para que o Espírito os console e fortaleça,
 oremos.

 (Outras intenções).

D eus todo-poderoso e eterno,
que, pela água e pelo Espírito Santo,

regenerastes e confirmastes os vossos filhos,
dai-lhes a graça de confessarem o vosso nome aqui na terra
e recebei-os, um dia, entre os eleitos no reino dos Céus.
Por Cristo Senhor nosso.
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S upliquemos a Deus Pai todo-poderoso
que escute a oração destes seus filhos

a quem antes fez renascer da água do Baptismo
e agora confirmou pelo Espírito Santo,
dizendo (ou: cantando), com fé:

R. Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito.

Ou: Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra.

1. Pelo nosso Bispo N.,
 que comunica aos fiéis da Igreja de N.
 a plenitude da vida cristã,
 oremos.

2. Por todos os povos da terra,
 para que, iluminados pela fé que vem de Deus,
 encontrem em Cristo resposta plena aos seus anseios,
 oremos.

3. Por aqueles que hoje foram confirmados,
 para que sejam apóstolos com a palavra e com a vida
 e um dia alcancem a eterna felicidade,
 oremos.

4. Pelos que buscam a Deus sem terem fé
 e pelos que amam o Senhor sem o saberem,
 para que o Espírito Consolador lhes dê a paz,
 oremos.

5. Por todos nós aqui presentes em assembleia,
 para que a renovação das promessas baptismais
 nos faça crescer como apóstolos do Evangelho,
 oremos.

 (Outras intenções).

S enhor, nosso Deus,
concedei àqueles que hoje completam a sua iniciação cristã

e a toda a vossa família santa
a graça de testemunharem na vida
a plenitude do Espírito Santo que receberam.
Por Cristo Senhor nosso.
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O remos, a Deus Pai todo-poderoso,
por aqueles que hoje receberam o Dom do Espírito,

por toda a Igreja santa e católica
e pelas necessidades de todos os homens,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito.

Ou: Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra.

1. Pela Igreja santa e apostólica,
 para que seja congregada na unidade
 e cresça pela força do Espírito Santo,
 oremos.

2. Pelos que hoje foram marcados com o sinal da Cruz,
 para que o dom do Espírito Santo que receberam
 os torne membros vivos da Igreja de Cristo,
 oremos.

3. Pelos responsáveis no governo das nações,
 para que construam com justiça uma paz sólida
 e ajudem o povo a servir a Deus com alegria,
 oremos.

4. Pelos que se encontram sós e abandonados,
 pelos doentes, os que sofrem e aqueles que mais amamos,
 para que Deus lhes dê a alegria do Espírito,
 oremos.

5. Pelos pais e pelas famílias dos confirmados,
 para que sejam dóceis ao Espírito de sabedoria
 e os eduquem com a palavra e com o exemplo,
 oremos.

 (Outras intenções).

D eus todo-poderoso e eterno,
humildemente Vos pedimos por estes vossos servos e servas

que hoje receberam a plenitude do Espírito Santo:
fazei que eles sintam, como os Apóstolos de vosso Filho,
a presença do Consolador nas suas vidas.
Por Cristo Senhor nosso.
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