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COMUM DA DEDICAÇÃO DE UMA IGREJA

NA IGREJA DEDICADA

1. No aniversário da Dedicação da igreja catedral

I rmãs e irmãos:
Em comunhão com toda a Diocese,

celebremos o aniversário da Dedicação desta igreja catedral,
símbolo da morada de Deus com os homens,
e digamos (ou: e cantemos), com alegria:

R. Santificai, Senhor, a vossa Igreja.
Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Iluminai, Senhor, o vosso povo.

1. Por todo o povo santo de Deus,
 para que guarde a fé recebida dos Apóstolos
 e saiba reconhecer e seguir o seu Senhor,
 oremos.

2. Pelo nosso Bispo N., pelos presbíteros e diáconos
 e por todos os seus colaboradores no ministério,
 para que sirvam os homens, imitando a Cristo,
 oremos.

3. Pela nossa Igreja diocesana,
 para que a palavra semeada no coração dos fiéis
 dê frutos abundantes de santidade,
 oremos.

4. Pelas comunidades paroquiais desta Diocese,
 para que o Senhor faça delas templos vivos,
 construídos sobre Cristo, pedra angular,
 oremos.

5. Pelas comunidades religiosas e pelos grupos de leigos,
 para que, na fidelidade aos seus carismas,
 sejam sinais da complementaridade eclesial,
 oremos.

6. Por todos nós aqui reunidos em assembleia,
 para que o Senhor nos conceda a graça 
 de nos tornarmos o seu templo santo,
 oremos.

 (Outras intenções).

S enhor, nosso Deus e nosso Pai,
 que no Corpo do vosso Filho feito homem

construístes o templo da vossa glória,
estabelecei em nós a morada do Espírito Santo
e fazei da nossa oração fonte de bênção para a humanidade.
Por Cristo Senhor nosso.
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2. No aniversário da Dedicação da igreja paroquial 
 (ou conventual)

I rmãos e irmãs:
Reunidos nesta casa de Deus no aniversário da sua Dedicação,

elevemos ao Senhor as nossas preces
pelo crescimento da Igreja e salvação dos homens,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Estai connosco, Senhor, e ouvi-nos.
Ou: Edificai, Senhor, a vossa Igreja.
Ou: Ouvi-nos, Senhor.

1. Pela santa Igreja de Deus,
 para que o Espírito Santo a purifique
 e nela congregue todos os homens,
 oremos.

2. Pelos membros da nossa família diocesana,
 para que a palavra de Deus e os sacramentos
 façam deles discípulos fiéis de Jesus Cristo,
 oremos.

3. Pelos fiéis desta comunidade paroquial (ou religiosa),
 para que, no aniversário da Dedicação da sua igreja,
 recordem que são eles o templo do Deus vivo,
 oremos.

4. Por cada uma das famílias da Paróquia,
 para que o Espírito de Deus as torne santas
 e diligentes no serviço do Senhor,
 oremos.

5. Pelos doentes, pelos idosos e os que estão sós,
 para que sintam na comunidade paroquial
 a presença viva e consoladora de Jesus,
 oremos.

6. Pelos fiéis que vêm orar a esta igreja,
 para que, ao participarem na Palavra e na Eucaristia,
 descubram a sua vocação de filhos de Deus,
 oremos.
 
 (Outras intenções).

S enhor, nosso Deus,
 que Vos dignastes chamar Igreja

à assembleia do vosso povo, onde quer que se reúna para orar,
enviai sobre nós o vosso Espírito,
para que Ele faça de nós uma só família.
Por Cristo Senhor nosso.
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FORA DA IGREJA DEDICADA

1. No aniversário da Dedicação da igreja catedral

I rmãs e irmãos:
Em comunhão com toda a Diocese,

celebremos o aniversário da Dedicação da sua igreja catedral,
símbolo da morada de Deus com os homens,
e digamos (ou: e cantemos), com alegria:

R. Santificai, Senhor, a vossa Igreja.
Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.

1. Por todo o povo santo de Deus,
 para que guarde a fé recebida dos Apóstolos
 e saiba reconhecer e seguir o seu Senhor,
 oremos.

2. Pelo nosso Bispo N., pelos presbíteros e diáconos
 e por todos os seus colaboradores no ministério,
 para que sirvam os homens, imitando a Cristo,
 oremos.

3. Pela nossa Igreja diocesana,
 para que a palavra semeada no coração dos fiéis
 dê frutos abundantes de santidade,
 oremos.

4. Pelas comunidades paroquiais desta Diocese,
 para que o Senhor faça delas templos vivos,
 construídos sobre Cristo, pedra angular,
 oremos. 

5. Pelas comunidades religiosas e pelos grupos de leigos,
 para que, na fidelidade aos seus carismas,
 sejam sinais da complementaridade eclesial,
 oremos.

6. Por todos nós aqui reunidos em assembleia,
 para que o Senhor nos conceda a graça 
 de nos tornarmos morada do Espírito Santo,
 oremos.

 (Outras intenções).

S enhor, nosso Deus e nosso Pai,
que no Corpo do vosso Filho feito homem

construístes o templo da vossa glória,
estabelecei em nós a morada do Espírito Santo
e fazei da nossa oração fonte de bênção para a humanidade.
Por Cristo Senhor nosso.
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2. No aniversário da Dedicação de outras igrejas

I rmãos caríssimos:
Em comunhão com os cristãos de N.,

que hoje celebram o aniversário da Dedicação da sua igreja,
elevemos ao Senhor as nossas preces,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Estai connosco, Senhor, e ouvi-nos.
Ou: Edificai, Senhor, a vossa Igreja.
Ou: Ouvi-nos, Senhor.

1. Pela santa Igreja de Deus,
 para que o Espírito Santo a purifique
 e nela congregue todos os homens,
 oremos.

2. Pelos fiéis da comunidade paroquial de N.,
 para que, no aniversário da Dedicação da sua igreja,
 recordem que são eles o templo do Deus vivo,
 oremos.

3. Por cada uma das famílias daquela paróquia,
 para que o Espírito de Deus as torne santas
 e diligentes no serviço do Senhor,
 oremos.

4. Pelos membros da nossa comunidade (paroquial), 
 para que a Palavra de Deus e os Sacramentos
 façam deles discípulos fiéis de Jesus Cristo,
 oremos.

5. Pelos doentes, pelos idosos e os que estão sós,
 para que sintam na comunidade paroquial
 a presença viva e consoladora de Jesus,
 oremos.

6. Pelos fiéis que vêm orar a esta igreja,
 para que, ao participarem na Palavra e na Eucaristia,
 descubram a sua vocação de filhos de Deus,
 oremos. 

 (Outras intenções).

S enhor, nosso Deus,
 que Vos dignastes chamar Igreja

à assembleia do vosso povo, onde quer que se reúna para orar,
enviai sobre nós o vosso Espírito,
para que Ele faça de nós uma só família.
Por Cristo Senhor nosso.
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