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PRECES PARA AS VÉSPERAS

Formas breves

Estas preces mais breves podem usar-se em vez daquelas que se 
indicaram anteriormente.

Se se julgar oportuno, podem citar-se os nomes das pessoas por 
quem se quer orar.

Domingo

Oremos a Deus, que vela por todas as suas criaturas, e digamos 
com sincera humildade:

Senhor, tende piedade de nós.

Guardai, Senhor, a vossa Igreja.
Protegei o Papa N.
Ajudai o nosso Bispo N.
Salvai o vosso povo.
Dai a paz ao mundo.
Iluminai os que não têm fé.
Orientai os governantes.
Socorrei os pobres.
Consolai os tristes.
Tende compaixão dos órfãos.
Dai aos defuntos o descanso eterno.



  

Segunda-Feira

Oremos a Deus, que vela por todas as suas criaturas, e digamos 
com sincera humildade:

Visitai, Senhor, o vosso povo.

Fortalecei a unidade da Igreja.
Conservai o Papa N.
Protegei o nosso Bispo N.
Ajudai os missionários.
Fortalecei os sacerdotes na fidelidade e na justiça.
Santificai os religiosos.
Afastai do mundo o ódio e a injustiça.
Alimentai as crianças com a vossa graça.
Fazei crescer os jovens na sabedoria.
Sustentai e confortai os anciãos.
Dai prosperidade aos nossos amigos.
Admiti os defuntos na companhia dos Santos.

Terça-Feira

Oremos a Deus, que vela por todas as suas criaturas, e digamos 
com sincera humildade:

Ouvi-nos, Senhor.

Lembrai-Vos da vossa Igreja.
Defendei o Papa N.
Ajudai o nosso Bispo N.
Dai prosperidade à nossa terra.
Recompensai os nossos benfeitores.
Conservai o amor e a concórdia entre os esposos.
Orientai os noivos com o vosso conselho.
Dai trabalho aos desempregados.
Socorrei os pobres.
Amparai os perseguidos.
Convertei os que erram.
Dai aos defuntos a glória eterna.
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Quarta-Feira

Oremos a Deus, que vela por todas as suas criaturas, e digamos 
com sincera humildade:

Salvai, Senhor, o vosso povo.

Rejuvenescei continuamente a vossa Igreja.
Enriquecei o Papa N. com os vossos dons.
Favorecei o nosso Bispo N. com a força do Espírito Santo.
Dai a paz a todos os povos.
Fazei sentir a vossa presença em todas as famílias.
Lembrai-Vos da nossa comunidade (paroquial, religiosa).
Promovei a justiça em todo o mundo.
Dai aos agricultores colheitas abundantes.
Acompanhai os que andam em viagem.
Assisti os trabalhadores.
Socorrei as viúvas.
Dai aos defuntos a vida eterna.

Quinta-Feira

Oremos a Deus, que vela por todas as suas criaturas, e digamos 
com sincera humildade:

Senhor, nós temos confiança em Vós.

Confirmai a Igreja na fé e na unidade.
Fortalecei o Santo Padre.
Iluminai o nosso Bispo.
Enviai operários para a vossa messe.
Abençoai os nossos parentes e amigos.
Dai saúde aos enfermos.
Confortai os moribundos.
Reconduzi à sua terra os exilados e os emigrantes.
Afastai de nós todas as desgraças.
Concedei-nos bom tempo.
Dai aos defuntos o descanso eterno.
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Sexta-Feira

Oremos a Deus, que vela por todas as suas criaturas, e digamos 
com sincera humildade:

Socorrei, Senhor, o vosso povo.

Aperfeiçoai a vossa Igreja.
Defendei o Papa N.
Orientai e fortalecei os nossos bispos.
Assisti todos os ministros sagrados.
Ajudai os que não têm casa.
Dai pão aos famintos,
Iluminai os cegos.
Confortai os anciãos.
Fortalecei na sua vocação as virgens consagradas.
Chamai os Judeus à Nova Aliança.
Dai o sentido da prudência aos legisladores.
Confirmai a fé dos que sofrem tentação.
Concedei aos defuntos a luz eterna.

Sábado

Oremos a Deus, que vela por todas as suas criatura, e digamos 
com sincera humildade:

Senhor, vinde em nosso auxílio.
Reuni todos os homens na vossa Igreja.
Conservai e fortalecei o Papa N.
Abençoai o nosso Bispo N.
Orientai na fé e na caridade os ministros da Igreja.
Santificai todos os vossos fiéis.
Protegei os operários.
Ensinai aos ricos o bom uso dos seus bens.
Defendei os fracos e os oprimidos.
Libertai os presos.
Afastai de nós os terramotos e as tempestades.
Livrai-nos da morte repentina.
Admiti os defuntos à visão do vosso rosto.
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