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DOMINGO I DO ADVENTO

I rmãos e irmãs:
Peçamos ao Pai, que está nos céus,

que as próximas solenidades do Natal
tragam luz e esperança ao coração de cada ser humano,
dizendo (ou: cantando), com toda a confiança:

R.  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.

Ou: Senhor, venha a nós o vosso reino.

1. Pelos pastores e fiéis da santa Igreja,
 para que vivendo dignamente, como em pleno dia,
 sejam sinal da vinda próxima do Senhor,
 oremos.      

2. Pelas nações do mundo inteiro e seus governos,
 para que, abandonando os caminhos da guerra,
 convertam as armas em instrumentos de paz,
 oremos.    

3. Por todas as Igrejas e comunidades cristãs,
 para que se revistam dos sentimentos de Jesus
 e apressem a reconciliação tão desejada,
 oremos.      

4. Pelas crianças e jovens dos grupos de catequese,
 para que em Cristo, Filho de Deus e de Maria,
 descubram Aquele que dá sentido às suas vidas,
 oremos.      

5. Pelos que, nesta comunidade (paroquial) ou em qualquer outra,
 estão de vela junto aos doentes e aos moribundos,
 para que o Senhor seja a sua recompensa,
 oremos.    

(Outras intenções: grandes problemas mundiais; catecúmenos ...).

S enhor, nosso Deus,
não nos deixeis andar sonolentos,

no meio das injustiças deste mundo,
mas dirigi o nosso coração e o nosso olhar
para Aquele que nos vem trazer a paz.
Por Cristo Senhor nosso.

ANO A
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DOMINGO II DO ADVENTO

I rmãs e irmãos caríssimos:
O caminho da humanidade é Cristo,

e o caminho de Cristo é a humanidade.
Oremos por todos os homens e mulheres,
dizendo (ou: cantando), com fé:

R. Vinde, Senhor Jesus.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Vinde, Senhor, e salvai-nos.

1. Pelo Papa N., e pelos bispos, presbíteros e diáconos,
 pelos fiéis cristãos de toda a terra
 e pelos catecúmenos que se abrem à Boa Nova,
 oremos.      

2. Pelos Judeus e pelos Muçulmanos,
 pelos profetas que anunciam a Palavra
 e pelos pecadores que se arrependem dos seus pecados,
 oremos.      

3. Pelos catequistas, pelas crianças e pelos jovens,
 pelos adultos e pelos animadores dos nossos grupos,
 e pelos que acolhem os outros à maneira de Cristo,
 oremos.      

4. Pelos que fazem conviver o lobo e o cordeiro,
 pelos que têm gestos de paz e de perdão,
 pelos doentes, os desalojados e os infelizes,
 oremos.      

5. Pelos que preparam os caminhos do Senhor,
 pelos que trabalham pela justiça e a igualdade,
 por nós próprios e pela nossa conversão,
 oremos.      

(Outras intenções: acontecimentos nacionais importantes; fiéis defuntos ...).

S enhor, nosso Deus,
que tornais possíveis todas as coisas

e quereis instaurar no mundo a paz,
dai-nos a graça de viver com alegria
a novidade trazida por Jesus Cristo, vosso Filho.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.

ADVENTO
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DOMINGO III DO ADVENTO

I rmãs e irmãos:
Cada novo ano litúrgico é um ano de graça.

Cheios de alegria pela vinda gloriosa do Senhor,
imploremos, com toda a confiança,
dizendo (ou: cantando):

R. Vinde, Senhor, e salvai-nos.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Vinde, Senhor Jesus.

1. Para que na Igreja inteira, nesta Diocese e nas suas paróquias,
 se anuncie a Boa Nova a toda a gente,
 e o Espírito faça florir cada deserto,
 oremos.    

2. Para que nos lares e instituições de todo o mundo,
 haja trabalho, liberdade, pão e paz,
 e a angústia não perturbe os corações,
 oremos.     

3. Para que os cegos, os leprosos e os doentes,
 e os que vivem sem alegria e sem coragem,
 ponham toda a sua esperança no Senhor,
 oremos.   

4. Para que no meio da violência quotidiana,
 o Espírito faça desabrochar flores de paz
 e fortaleça todos aqueles que a perderam,
 oremos.    

5. Para que nesta Paróquia e nos seus vários grupos,
 cada um de nós, à maneira de Jesus, sirva os mais pobres
 e vá em socorro dos maltratados e dos que sofrem,
 oremos.      

(Outras intenções: factos relevantes da vida paroquial; catequistas ...).

S enhor, nosso Deus,
que nos prometeis a felicidade sem fim,

concedei-nos um coração pobre
e fazei que a próxima vinda do vosso Filho
transforme o mundo com a sua paz.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.

ANO A
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DOMINGO IV DO ADVENTO

C aríssimos fiéis:
Ao aproximar-se o Natal de Jesus, 

oremos para que a vinda do Salvador reanime a fé dos seus irmãos
e a esperança daqueles que O procuram,
dizendo (ou: cantando):      

R.  Vinde, Senhor Jesus.

Ou: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.

Ou: (Interceda por nós a Virgem cheia de graça).

1. Pelo Bispo, presbíteros, diáconos e fiéis da nossa diocese,
 e por todos aqueles que o Senhor chama à santidade,
 para que o seu Natal faça deles homens novos,
 oremos. 
 (ou: oremos por intercessão de Maria).   

2. Pelos homens que recusam os sinais de Deus
 e pelos que são incapazes de acreditar n’Ele,
 para que o Príncipe da Paz Se lhes revele,
 oremos.
 (ou: oremos por intercessão de Maria).   

3. Pelos doentes, os que estão tristes e os mais pobres,
 e por quantos lhes estendem as suas mãos,
 para que todos acolham Aquele que vai chegar,
 oremos.
 (ou: oremos por intercessão de Maria).   

4. Pelas virgens que se consagram ao Senhor,
 e pelas esposas que estão prestes a ser mães,
 para que sejam sempre fiéis à voz de Deus,
 oremos.
 (ou: oremos por intercessão de Maria).  

5. Por nós próprios e pela nossa comunidade (paroquial),
 para que, despertando do sono, como José,
 façamos como o Anjo do Senhor nos ensinar,
 oremos.
 (ou: oremos por intercessão de Maria).   

(Outras intenções: as nossas famílias; crianças da catequese; defuntos ...).

S enhor, nosso Deus, escutai as nossas súplicas,
e, por intercessão de Maria e de José, dai-nos a graça

de acolher aquele Menino que tem por nome Emanuel. 
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.

ADVENTO


