
DOMINGO I DO ADVENTO 

 
rmãos e irmãs: 
Jesus acaba de nos dizer no Evangelho: 
“O que vos digo a vós, digo-o a todos: Vigiai”! 

Neste primeiro domingo de Advento, 
em que, por decisão do Papa Francisco, se inicia em toda a Igreja 
o Ano da Vida Consagrada, 
apresentemos ao Senhor a nossa oração, 
dizendo (ou: cantando), cheios de confiança: 
 
R.  Ouvi-nos, Senhor. 

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

Ou: Senhor, venha a nós o vosso reino. 

 
1. Pelas Igrejas e instituições da humanidade, 
 tentadas pela rotina dos mesmos gestos, 
 para que descubram os novos sinais que Deus lhes dá, 
 oremos.       
 
2. Pelos bispos, presbíteros, diáconos e fiéis, 
 enriquecidos em toda a palavra que vem de Cristo, 
 para que vivam a fé em plenitude, 
 oremos.       
 
3. Pelos homens que se desviam do verdadeiro caminho 
 e pelos que deixam endurecer o coração, 
 para que Deus rasgue os céus e Se lhes revele, 
 oremos.       
 
4. Pelos jovens da nossa comunidade 
 e por aqueles que se sentem chamados a uma vida de consagração, 
 para que sejam generosos no seu “sim” a Deus e ao próximo, 
 oremos.       
 
5. Pelos consagrados e consagradas que nós conhecemos 
 e por todos aqueles que deixaram tudo para seguir Jesus, 
 para que sejam verdadeiros amigos de Deus e dos homens, 
 oremos. 
 
6. Pelos membros da nossa assembleia, 
 para que Deus seja o oleiro que os modela 
 com a sua Palavra e o seu Espírito, 
 oremos.       
 

eus de bondade infinita, 
 que sem cessar Vos lembrais do vosso povo 
e o enriqueceis com o dom da vida consagrada, 

conservai-nos vigilantes e despertos 
para o dia da vinda do vosso Filho. 
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. 
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NOS OUTROS DOMINGOS E DIAS FERIAIS 

 
Última prece: 

 Rezemos pelos institutos de vida religiosa  
 e pelos institutos seculares, 
 para que o Senhor da messe lhes conceda novos membros 
 para o serviço de Deus e do próximo, 
 oremos. 
 
Última prece: 

 Rezemos pelos consagrados e consagradas na vida religiosa  
 e nos institutos seculares, 
 para que sejam verdadeiros amigos de Deus e dos homens, 
 oremos. 
 
Última prece: 

 Rezemos esta semana pelo Instituto Religioso N.   
 e pelo Instituto Secular N. 
 para que o Senhor da messe lhes conceda novos membros 
 para o serviço de Deus e do próximo, 
 oremos. 
 
Última prece: 

 Rezemos esta semana pelos membros do Instituto [Ordem – Congregação] N.    
 e pelos membros do Instituto Secular N.   
 para que sejam verdadeiros amigos de Deus e dos homens, 
 oremos. 
 
Última prece: 

 Rezemos pelos jovens da nossa comunidade 
 e por aqueles que se sentem chamados a uma vida de consagração, 
 para que sejam generosos no seu “sim” a Deus e ao próximo, 
 oremos.  
      
Última prece: 

 Rezemos pelos consagrados e consagradas que nós conhecemos 
 e por todos aqueles que deixaram tudo para seguir Jesus, 
 para que sejam verdadeiros amigos de Deus e dos homens, 
 oremos. 
 
Última prece: 

 Agradeçamos ao Senhor a vida dos consagrados e das consagradas 
 pela sua dedicação à Igreja e ao mundo  
 na partilha da sua espiritualidade e missão, 
 oremos. 
 
Última prece: 

 Agradeçamos ao Senhor o dom da vida religiosa e dos institutos seculares 
 e rezemos para que o Senhor os conserve fiéis ao carisma dos seus fundadores 
 numa dedicação total à Igreja e às grandes causas da humanidade, 
 oremos. 
 
 


