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PARA A INSTITUIÇÃO DE LEITORES E ACÓLITOS

Quando a Oração Universal é própria da Missa do dia, inserem-se nela algumas sú-
plicas especiais pelos Leitores e Acólitos acabados de instituir, escolhidas de entre as 
que abaixo se propõem.
Também podem utilizar-se por inteiro os formulários que se seguem.

PARA A INSTITUIÇÃO DOS LEITORES

I rmãos e irmãs:
Roguemos ao Senhor pela santa Igreja,

pelos leitores acabados de instituir
e por todos os outros que servem nas paróquias,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Iluminai, Senhor, a vossa Igreja.

1. Pela santa Igreja e pela nossa Diocese de N.,
 para que a palavra de Deus se torne vida
 no coração dos pastores e dos fiéis,
 oremos.

2. Pelos bispos, presbíteros e diáconos,
 para que eduquem a fé das comunidades
 pela Palavra, pela liturgia e pela vida,
 oremos.

3. Pelos leitores acabados de instituir,
 para que amem com vivo afecto a Sagrada Escritura
 e anunciem fielmente a palavra de Deus,
 oremos.

4. Pelos leitores das nossas comunidades (paroquiais)
 e pelos cantores do salmo responsorial,
 para que desempenhem com todo o zelo estes serviços,
 oremos.

5. Por todos nós aqui reunidos em assembleia,
 para que nas obras dêmos testemunho
 das palavras cheias de vida que escutámos,
 oremos.

  (Outras intenções).

S enhor, nosso Deus,
que distribuís os dons e as funções

para bem de todo o vosso povo,
tornai os cristãos que chamastes ao ministério dos leitores,
cumpridores fiéis da Palavra que proclamam.
Por Cristo Senhor nosso.
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PARA A INSTITUIÇÃO DOS ACÓLITOS

I rmãos e irmãs:
Roguemos ao Senhor pela santa Igreja,

pelos acólitos acabados de instituir
e por todos os outros que servem nas paróquias,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Edificai, Senhor, a vossa Igreja.

1. Para que o Papa N. e os bispos a ele unidos
 apascentem o povo de Deus que lhes foi confiado
 e o congreguem ao redor da Eucaristia,
 oremos.

2. Para que os acólitos acabados de instituir
 ajudem os presbíteros e os diáconos
 no desempenho das suas funções na liturgia,
 oremos.

3. Para que os acólitos das nossas paróquias
 sirvam o altar, os fiéis e os doentes,
 e descubram o sentido íntimo do seu ministério,
 oremos.

4. Para que os membros dos grupos de acólitos
 amem sinceramente a Eucaristia
 e aprofundem a sua fé em Jesus Cristo,
 oremos.

5. Para que os ministros da sagrada comunhão
 levem com solicitude aos moribundos o Viático,
 alimento espiritual da viagem ao encontro da Páscoa eterna,
 oremos.

 (Outras intenções).

S enhor, nosso Deus,
que distribuís os dons e as funções,

tornai os cristãos que chamastes ao ministério dos acólitos
atentos aos mais pobres e doentes
e servidores dedicados do altar.
Por Cristo Senhor nosso.
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PARA A INSTITUIÇÃO DOS LEITORES E DOS ACÓLITOS

1

I rmãos e irmãs:
Roguemos ao Senhor pela santa Igreja,

pelos leitores e acólitos acabados de instituir
e por todos os outros que servem nas paróquias,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Reuni-nos, Senhor, na vossa casa.

1. Pela santa Igreja e pela nossa Diocese de N.,
 para que a palavra de Deus se torne vida
 no coração dos que a proclamam e dos que a escutam,
 oremos.

2. Pelo Papa N. e pelos bispos a ele unidos,
 para que apascentem o povo santo de Deus
 e o congreguem ao redor da Eucaristia,
 oremos.

3. Pelos leitores acabados de instituir,
 para que amem com vivo afecto a Sagrada Escritura
 e anunciem fielmente a palavra de Deus,
 oremos.

4. Pelos acólitos acabados de instituir,
 para que ajudem os presbíteros e os diáconos
 no desempenho das suas funções na liturgia,
 oremos.

5. Pelos leitores das nossas paróquias
 e pelos cantores do salmo responsorial,
 para que desempenhem com todo o zelo estes serviços,
 oremos.

6. Pelos acólitos das nossas paróquias,
 que servem o altar, os fiéis e os doentes,
 para que descubram o sentido íntimo do seu ministério,
 oremos.

7. Por todos nós aqui reunidos em assembleia,
 para que nas obras dêmos testemunho
 das palavras cheias de vida que escutámos,
 oremos.
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8. Pelos ministros da sagrada comunhão,
 para que levem com solicitude aos moribundos o Viático,
 alimento espiritual da viagem ao encontro da Páscoa eterna,
 oremos.

 (Outras intenções).

S enhor, nosso Deus,
que distribuís os dons e as funções,

tornai os cristãos que chamastes 
ao ministério dos leitores e dos acólitos
cumpridores fiéis da Palavra que proclamam
e servidores diligentes do altar.
Por Cristo Senhor nosso.

PARA A INSTITUIÇÃO DOS LEITORES E DOS ACÓLITOS

2

I rmãos e irmãs:
Roguemos ao Senhor pela santa Igreja,

pelos leitores e os acólitos acabados de instituir
e por todos os outros que servem nas paróquias,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Protegei, Senhor, a vossa Igreja.

1. Para que o Papa N. e os bispos a ele unidos
 apascentem o povo santo de Deus
 e o congreguem ao redor da Eucaristia,
 oremos.

2. Para que a palavra de Deus se torne vida
 no coração dos que a proclamam e dos que a escutam,
 na santa Igreja e na nossa Diocese de N.,
 oremos.
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3. Para que os leitores acabados de instituir
 amem com vivo afecto a Sagrada Escritura
 e anunciem fielmente a palavra de Deus,
 oremos.

4. Para que os acólitos acabados de instituir
 ajudem os presbíteros e os diáconos
 no desempenho das suas funções na liturgia,
 oremos.

5. Para que os leitores das nossas paróquias
 e os cantores do salmo responsorial
 desempenhem com todo o zelo estes serviços,
 oremos.

6. Para que os acólitos das nossas paróquias
 sirvam o altar, os fiéis e os doentes,
 e descubram o sentido íntimo do seu ministério,
 oremos.

7. Para que os ministros da sagrada comunhão
 levem com solicitude aos moribundos o Viático,
 alimento espiritual da viagem ao encontro da Páscoa eterna,
 oremos.

8. Para que todos nós, aqui reunidos em assembleia,
 dêmos testemunho das palavras que escutámos,
 através das obras que fazemos,
 oremos.

 (Outras intenções).

S enhor, nosso Deus,
que distribuís os dons e as funções,

tornai os cristãos que chamastes 
ao ministério dos leitores e dos acólitos
cumpridores fiéis da Palavra que proclamam
e servidores diligentes do altar.
Por Cristo Senhor nosso.
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