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DOMINGO II DO TEMPO COMUM

I rmãs e irmãos em Cristo:
Oremos a Deus nosso Pai, 

que nos faz conhecer a sua vontade 
através da história do mundo e dos homens, 
e digamos (ou: e cantemos), humildemente:
      
R. Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa súplica.

1. Para que a nossa Diocese, suas paróquias e movimentos
 sejam confirmados na fé pelo Papa N.,
 sucessor do apóstolo São Pedro, 
 oremos.     

2. Para que os responsáveis da nossa Pátria 
 desenvolvam com entusiasmo o bem comum
 e promovam os direitos dos cidadãos mais necessitados,
 oremos.    

3. Para que os jovens da nossa Diocese,
 à semelhança do pequeno Samuel,
 escutem com júbilo a voz de Cristo que os chama,
 oremos.      

4. Para que os membros da nossa assembleia
 participem dignamente na Eucaristia
 e cresçam cada vez mais em boas obras,
 oremos. 

5. Para que os fiéis defuntos das nossas famílias 
 alcancem o perdão dos seus pecados, 
 e entrem na vida que não tem fim, 
 oremos.       

(Outras intenções: grandes problemas mundiais; nossos familiares defuntos ...).

D eus eterno e omnipotente, 
que nos chamais a seguir-Vos

como o vosso Filho chamou os Apóstolos, 
confirmai no seu propósito os que respondem com decisão 
e renovai o entusiasmo dos que vacilam no caminho. 
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO III DO TEMPO COMUM

I rmãos e irmãs: 
Para que a nossa resposta ao Evangelho de Jesus

seja digna de tão grande chamamento,
dirijamos ao Pai a nossa oração, 
dizendo (ou: cantando), com alegria: 

R. Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Senhor, nós temos confiança em Vós.

Ou: Senhor, vinde em nosso auxílio.

1. Pelo Papa N., pelos bispos, presbíteros e diáconos,
 para que, seguindo o caminho da fé,
 irradiem confiança, alegria e disponibilidade,
 oremos.     

2. Pelos jovens da nossa Diocese
 que sentem o chamamento de Jesus,
 para que escutem a sua voz e O sigam,
 oremos.     

3. Pelos responsáveis das nações em todo o mundo,
 para que descubram no Evangelho de Cristo
 o alicerce firme da justiça e da paz,
 oremos.    

4. Pelos que se entregam ao serviço dos mais pobres,
 para que o Senhor lhes dê o seu Espírito
 e a perseverança nas dificuldades,
 oremos.     

5. Por nós que participamos nesta celebração,
 para que tenhamos o desejo de viver na graça de Deus
 e de a ela voltar, se a viermos a perder,
 oremos.     

(Outras intenções: Oitavário pela unidade dos cristãos; fiéis defuntos ...).

S enhor, que, pela boca do vosso Filho,
dissestes que o tempo se cumpriu 

e está próximo o reino de Deus,
dai-nos um coração que saiba responder
às surpresas inesperadas do Evangelho.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO IV DO TEMPO COMUM

C aríssimos irmãos e irmãs:
Oremos, para que o Senhor 

continue a mandar profetas à sua Igreja
e nos dê o gosto de escutar as suas palavras,
dizendo (ou: cantando), confiadamente:

R.  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.

Ou: Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.

1. Para que a santa Igreja, presente em toda a terra,
 ampare, estimule e defenda os profetas
 que o Espírito Santo nela faz surgir,
 oremos.   

2. Para que as nações em dificuldade
 recebam a ajuda internacional de que precisam
 e assim cresça o bem-estar dos seus habitantes,
 oremos.  

3. Para que os diáconos, leitores e catequistas
 dêem testemunho da Palavra que proclamam 
 ou ensinam às crianças nos seus grupos,
 oremos.        

4. Para que todos os leprosos do mundo,
 encontrem em Jesus o grande amigo
 e, em cada homem, um irmão solidário,
 oremos.   

5. Para que os membros da nossa comunidade (paroquial)
 se preocupem com as coisas do Senhor 
 e com o modo de em tudo Lhe agradar,
 oremos.   
 

(Outras intenções: escolas, estudantes e professores; fiéis defuntos ...).

S enhor, nosso refúgio e fortaleza,
escutai benignamente as orações do vosso povo,

e concedei-nos, em abundância,
o que Vos pedimos com fé.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO V DO TEMPO COMUM

C aríssimos fiéis:
Oremos pela humanidade inteira, 

cheia de angústias e tristezas,
e elevemos ao Pai celeste a nossa voz suplicante, 
dizendo (ou: cantando), de coração sincero:

R. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo.

Ou: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.

Ou: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos Senhor.

1. Pelo nosso Bispo N., seu presbitério e diáconos,
 pelos acólitos, leitores e catequistas
 e pelos que exercem algum ministério eclesial,
 oremos.    

2. Pelos missionários enviados a outros povos, 
 pelas Ordens e Congregações religiosas
 e pelos movimentos cristãos de apostolado,
 oremos.     

3. Pelos povos e nações do mundo inteiro, 
 pela (cidade ou vila ou aldeia) em que vivemos
 e por todos os seus habitantes sem trabalho,
 oremos.      

4. Pelas famílias de toda a terra,
 pelos jovens, suas esperanças e projectos
 e por todas as crianças amadas ou maltratadas,
 oremos.      

5. Pelas viúvas e pelos órfãos,
 pelos que sofrem alguma doença incurável
 e por todos os rejeitados deste mundo,
 oremos.      

(Outras intenções: vocações ao ministério ordenado; nossos defuntos ...).

D eus omnipotente e cheio de misericórdia,
que, em vosso Filho, percorrestes os caminhos dos homens

e libertastes de seus males as multidões,
ouvi a súplica da vossa Igreja
e socorrei-nos sem demora.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO VI DO TEMPO COMUM

I rmãos e irmãs em Cristo:
Oremos, para que todos os que sofrem descubram,

no amor de Deus e nas palavras de Cristo,
remédio para os seus males,
e peçamos (ou: e cantemos), com toda a confiança:

R.  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.

Ou: Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos.

1. Pelas dioceses e paróquias do mundo inteiro,
 para que o Senhor as conserve na unidade e na paz
 e elas ajudem os homens a caminhar para Deus, 
 oremos.      

2. Pelos fiéis e pelos catecúmenos das nossas paróquias,
 para que Deus perdoe as suas fraquezas,
 dissipe os seus temores e aumente a sua coragem,
 oremos.    
 
3. Pelos homens e mulheres que crêem em Deus,
 para que não dêem escândalo a ninguém com o seu modo de viver
 e acolham com respeito e delicadeza quem deles se aproxima,
 oremos.      

4. Pelos doentes que mais sofrem,
 para que encontrem alívio na misericórdia de Cristo 
 e na dedicação dos que os tratam e assistem,
 oremos.       

5. Pelos fiéis da nossa comunidade (paroquial),
 para que não busquem o próprio interesse,
 mas procurem sempre o bem de todos,
 oremos.      

(Outras intenções: crianças que vão comungar este ano pela primeira vez ...).

S enhor, nosso Deus,
que, para curar e salvar o mundo,

lhe destes o vosso Filho muito amado,
ajudai-nos a ver n’Ele o nosso modelo
e a pormo-nos ao serviço uns dos outros.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO VII DO TEMPO COMUM

I rmãos e irmãs:
Oremos a Deus nosso Pai,

suplicando-Lhe que escute as nossas preces
e nos renove para o serviço do seu reino,
dizendo (ou: cantando), cheios de confiança:

R. Abençoai, Senhor, o vosso povo.

Ou: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.

Ou: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.

1. Pelo Papa N. e pelos bispos a ele unidos,
 para que Cristo os confirme na verdade
 e lhes conceda a unção do seu Espírito,
 oremos.     

2. Pelos que exercem o ministério do perdão,
 para que imitando o exemplo de Jesus
 acolham os pecadores como Ele fazia,
 oremos.     

3. Pelos responsáveis da política mundial,
 para que recebam de Deus o grande dom
 de aproximar os países desavindos,
 oremos.     

4. Pelos paralíticos e doentes mais profundos,
 para que junto de cada um esteja um amigo
 que o sirva e lhe fale de Jesus,
 oremos.     

5. Pelos fiéis aqui reunidos em assembleia
 e por aqueles que o Senhor chamou a Si,
 para que todos tomem parte no seu reino,
 oremos.

(Outras intenções: grupos cristãos da comunidade paroquial; defuntos ...).

O uvi, Pai de misericórdia,
as orações do vosso povo

e concedei-lhe, com abundância,
os dons que Vos suplica.
Por Cristo Senhor nosso.  
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DOMINGO VIII DO TEMPO COMUM

C aríssimos irmãos e irmãs:
Supliquemos a Deus Pai todo-poderoso,

que escute o povo redimido
pelo sangue precioso de seu Filho Jesus Cristo,
e oremos humildemente (cantando):

R. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio.

Ou:  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Ouvi, Senhor, o vosso povo.

1. Pela santa Igreja de Deus,
 pela sua paz e unidade em toda a terra
 e pela vida e tranquilidade dos fiéis,
 oremos.      
 
2. Pelos que foram consagrados no Baptismo,
 pelos que continuam a ser fiéis a Jesus Cristo,
 e por aqueles que O abandonaram ou esqueceram,
 oremos.    

3. Pelo mundo e seus governantes,
 pela nossa pátria e seus homens públicos,
 pelas escolas, estudantes e professores,
 oremos.    

4. Pelos esposos que permanecem fiéis um ao outro,
 pelos que renovam dia a dia o seu amor
 e pelos que o deixaram arrefecer ou o perderam,
 oremos.      

5. Por todos nós aqui reunidos no dia do Senhor,
 pelos que a doença não deixou vir à assembleia
 e pelos que não vieram por vergonha ou por preguiça,
 oremos.      

(Outras intenções: trabalhadores do campo e frutos da terra ...).

C oncedei-nos, Senhor,
a graça de acolher a vossa Palavra,

para nos deixarmos conduzir por ela
e produzirmos frutos de vida eterna.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO IX DO TEMPO COMUM

O remos, irmãos e irmãs, ao Pai celeste,
que nos manda guardar o dia que reservou para Si

e santificá-lo pela oração e pelo repouso,
e façamos subir até Ele as nossas preces, 
dizendo (ou: cantando):

R. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.

Ou: Abençoai, Senhor, o vosso povo.

Ou: Ouvi, Senhor, a oração da vossa Igreja.

1. Pelo nosso Bispo N., seus presbíteros e diáconos,
 para que celebrem o domingo com alegria
 e o santifiquem como dia do Senhor,
 oremos.     

2. Pelos que julgam encontrar o seu repouso
 na agitação, no dinheiro e no conforto,
 para que Deus lhes revele o seu mistério,
 oremos.     

3. Pelos que vivem esmagados pelo trabalho
 e pelos que são tratados ainda hoje como escravos,
 para que alcancem a verdadeira liberdade,
 oremos.     

4. Pelos que detêm o poder e a cultura,
 para que nas palavras pronunciadas por Jesus,
 descubram quem é o homem e o respeitem,
 oremos.     

5. Pela nossa assembleia em oração,
 para que Deus lhe revele que o seu Filho
 é Senhor até do próprio sábado,
 oremos.  
    

(Outras intenções: famílias cristãs; leigos da nossa paróquia; fiéis defuntos ...).

C oncedei-nos, Senhor nosso Deus,
a sabedoria para andar nos vossos caminhos

e a graça de mostrar, no nosso modo de viver,
o esplendor da glória
que se reflecte no rosto de Cristo, vosso Filho. 
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
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DOMINGO X DO TEMPO COMUM

O remos, irmãos e irmãs, a Deus Pai de misericórdia,
que quer salvar todos os homens,

e peçamos-Lhe que saibamos resistir
às promessas enganadoras da serpente,
suplicando (ou: cantando), com toda a confiança:
           
R. Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo.

Ou:  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Tende compaixão de nós, Senhor.

1. Para que os fiéis das nossas Dioceses e comunidades
 acreditem em Jesus ressuscitado
 e falem d’Ele com o desassombro de São Paulo,
 oremos.      

2. Para que os homens creiam em Deus que os criou,
 não se deixem enganar por Satanás,
 mas escutem a voz da consciência,
 oremos.     

3. Para que Deus multiplique os frutos da terra, 
 dê aos mais pobres o pão de cada dia,
 e a todos ensine a ser discípulos do seu Filho,
 oremos.    

4. Para que os pecadores se convertam do pecado,
 os doentes tenham saúde e alegria
 e os defuntos recebam nos céus a vida eterna,
 oremos.      

5. Para que os membros da nossa assembleia
 procurem fazer a vontade de Deus Pai,
 e Jesus os reconheça como irmãos,
 oremos.      

(Outras intenções: os que foram confirmados com o sinal do Espírito Santo ...).

S enhor, nosso Deus,
dai-nos a audácia de ser santos

e de proclamar com alegria
que só em Vós está a misericórdia
e a abundância da redenção.     
Por Cristo Senhor nosso.

ANO B



  139

DOMINGO XI DO TEMPO COMUM 

C aríssimos cristãos:
Aqui reunidos no Espírito Santo,

oremos com toda a confiança a Deus Pai,
pela mediação de seu Filho Jesus Cristo,
dizendo (ou: cantando):

R. Atendei, Senhor, a nossa prece.

Ou:  Escutai, Senhor, a nossa oração.

Ou: Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo.

1. Pelo Papa N., que preside a toda a Igreja,
 pela nossa Conferência Episcopal
 e pela coragem de todos os bispos e presbíteros,
 oremos.  

2. Pelos cristãos que perderam a fé,
 pelo povo judeu, vinha que Deus plantou,
 e pelos crentes de todas as religiões,
 oremos.   

3. Pela semente lançada à terra por Jesus,
 pelo crescimento da fé na Igreja de hoje
 e por todas as missões e missionários,
 oremos.  

4. Por aqueles que perderam a esperança,
 pelos que foram injustamente condenados
 e pelos que vivem no exílio, longe da pátria,
 oremos.   
 
5. Pela nossa assembleia celebrante,
 por toda a comunidade (paroquial)
 e pelos nossos pais e irmãos que Deus chamou,
 oremos.      

(Outras intenções: presbíteros que celebram o aniversário da sua ordenação ...).

P ai de misericórdia, 
que enviastes o vosso Filho

a semear a Palavra no coração dos homens,
fazei que ela germine e dê muito fruto,
para ser recolhido no celeiro do reino dos Céus.
Por Cristo Senhor nosso.   
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DOMINGO XII DO TEMPO COMUM 

I rmãs e irmãos em Cristo:
A oração do humilde atravessa as nuvens.

Cheios de fé invoquemos o Senhor,
Pai justo e misericordioso,
e imploremos humildemente (cantando):

R. Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Senhor, nós temos confiança em Vós.

Ou: Senhor, vinde em nosso auxílio.

1. Pela santa Igreja, barca dos Apóstolos sacudida pelos ventos,
 para que o Senhor desperte a sua fé
 e dissipe todos os seus temores,
 oremos.

2. Pelo mundo afligido por males sem conta,
 para que descubra em Jesus, Filho de Deus,
 o profeta que renova a vida dos homens,
 oremos.     

3. Pelos navegantes e pescadores em perigo,
 para que a presença invisível de Jesus
 acalme as tempestades e tormentas,
 oremos.     
 
4. Pelos que estão ao serviço do próximo,
 para que nem o fracasso nem a incompreensão
 os façam desistir de seus propósitos,
 oremos.      

5. Pelos membros da nossa comunidade,
 para que a Palavra e o Pão do Céu que Deus nos dá
 nos tornem novas criaturas,
 oremos.      
 

(Outras intenções: defuntos que amaram o Senhor, servindo o próximo ...).

S enhor, nosso Deus,
que pela palavra do vosso Filho

acalmastes os ventos e as ondas,
aumentai a nossa pouca fé
para sabermos vencer as tempestades da vida.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM

C aríssimos irmãos e irmãs:
Com a força que nos vem da fé,

façamos subir até ao Pai celeste
súplicas e preces por toda a humanidade, 
dizendo (ou: cantando): 

R. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.

Ou: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.

Ou: Ouvi, Senhor, as nossas súplicas.

1. Para que o nosso Bispo N., e os nossos presbíteros e diáconos,
 recordem sempre aos fiéis e aos catecúmenos,
 que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo,
 oremos.     

2. Para que os homens, ao olharem para Jesus,
 que Se fez pobre para nos enriquecer dos seus dons,
 sintam fome e sede de justiça,
 oremos.     

3. Para que a semente que os agricultores lançam à terra
 lhes dê o fruto que eles esperam e desejam
 e traga o sustento àqueles que nada têm,
 oremos.     

4. Para que a fé da mulher que tocou no manto de Jesus
 e a de Jairo, que esperou contra toda a esperança,
 dêem vigor à nossa própria fé,
 oremos.      

5. Para que os membros da nossa assembleia dominical
 honrem sempre o seu nome de cristãos
 e aliviem a indigência dos mais pobres,
 oremos.     

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

P ai santo, fonte de todos os bens
e origem de tudo quanto temos e somos,

ensinai-nos a reconhecer os benefícios
que recebemos da vossa liberalidade
e a louvar-Vos, com a voz e com a vida.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM

C aríssimos irmãos e irmãs:
Com humildade, peçamos ao Pai

que venha ao encontro da fé
de tantos cristãos do mundo de hoje,
dizendo (ou: cantando), cheios de confiança:

R.  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.

Ou: Senhor, venha a nós o vosso reino.

1. Pela nossa Diocese, suas comunidades e movimentos,
 pelos acólitos, leitores e catequistas
 e pelos ministros extraordinários da comunhão,
 oremos.      

2. Pelos governantes de todas as nações, 
 pelo progresso e bem-estar dos cidadãos
 e pela verdadeira paz e liberdade,
 oremos.      

3. Pelo povo de Israel e seus vizinhos,
 pelos profetas que Deus envia a este mundo
 e pelos homens que se opõem a Jesus, 
 oremos.    

4. Pelos que sentem a fraqueza da sua carne,
 pelos que lutam por ser puros e não conseguem
 e pelos que sofrem perseguições por amor de Cristo,
 oremos.      
 
5. Pelos que na nossa comunidade não têm emprego,
 pelas famílias que podem gozar férias
 e por todas aquelas que as não têm,
 oremos.      

(Outras intenções: os que fizeram a primeira Comunhão; catequistas ...).

P ai santo, ensinai-nos a acreditar
no dom da graça do vosso Filho

e, por esta santa Eucaristia,
tornai-nos fortes na fraqueza
e manifestai em nós o vosso poder.
Por Cristo Senhor nosso.    
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DOMINGO XV DO TEMPO COMUM

I rmãs e irmãos:
Supliquemos a Deus Pai

que nos mostre a sua misericórdia 
e dê a salvação à santa Igreja,
dizendo (ou: cantando), de coração sincero: 

R. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo.

Ou: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.

Ou: Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio.

1. Pelo Papa N., e por todos os bispos, presbíteros e diáconos,
 para que celebrem os mistérios de Jesus Cristo
 com alegria e fervor sempre renovados,
 oremos.     

2. Pelos apóstolos que Jesus continua a enviar,
 para que, sem alforge nem dinheiro,
 anunciem o arrependimento e a paz,
 oremos.     

3. Pelos que têm fome e pelos doentes,
 pelos rejeitados e por todos os que sofrem,
 para que encontrem alívio junto de Deus e dos homens,
 oremos.     
  
4. Por todos aqueles que Deus abençoou e escolheu,
 e pelos que chamou à fé e marcou pelo Espírito,
 para que sejam santos e irrepreensíveis na sua presença,
 oremos.     

5. Por todos nós aqui reunidos em assembleia,
 para que Deus nos conceda o perdão dos pecados
 e a vontade de cumprir os mandamentos,
 oremos.    

(Outras intenções: enfermos que receberam a santa Unção; vocações ...).

S enhor, nosso Deus e nosso Pai,
que nos destes a conhecer a vossa vontade

de renovar todas as coisas em Cristo,
iluminai os olhos do nosso coração,
para sabermos a que esperança fomos chamados.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM

O remos, irmãs e irmãos,
para que a Igreja e os povos da terra

escutem e sigam o verdadeiro pastor,
que quer salvar todos os homens,
dizendo (ou: cantando), com fé:
    
R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.

Ou: Jesus Cristo, ouvi-nos.

Ou: Ouvi-nos, ó Rei da eterna glória.

1. Para que a Igreja santa, nossa mãe,
 glorifique o nome de Jesus, o seu Pastor,
 e anuncie em toda a parte o Evangelho,
 oremos.     

2. Para que os governantes e as autoridades
 exerçam com justiça as suas funções
 e velem pelo bem de todo o povo,
 oremos.     

3. Para que Jesus, o Mestre que sabe instruir,
 Se compadeça das multidões que O não conhecem
 e venha ensinar-lhes a verdade,
 oremos.     

4. Para que o mundo novo inaugurado por Cristo,
 sem classes, sem divisões e sem fronteiras,
 seja a meta para onde caminhe a humanidade,
 oremos.     

5. Para que as nossas comunidades (paroquiais)
 vivam em união com os pastores que Deus lhes deu,
 os amparem, com eles trabalhem e por eles rezem,
 oremos.   

(Outras intenções: os que vão ter férias e os que nunca as tiveram; os nossos de-
funtos ...).

S enhor Jesus Cristo,
nós Vos pedimos por todos os pastores,

para que sejam dignos de Vós,
e pelas ovelhas do rebanho que lhes confiastes,
para que tenham fome das vossas palavras.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. 
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DOMINGO XVII DO TEMPO COMUM

I rmãos e irmãs:
Oremos com fé a Deus Pai

por intermédio de Jesus Cristo nosso Salvador,
pelas necessidades de todos os homens,
dizendo (ou: cantando), cheios de confiança:

R. Abençoai, Senhor, o vosso povo.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.

Ou: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.

1. Pelo nosso Bispo N., pelos presbíteros e diáconos,
 pelos acólitos, leitores e catequistas
 e pelos fiéis que servem a Igreja,
 oremos.      

2. Pelo progresso espiritual de todos os povos,
 pelo desenvolvimento material dos cidadãos
 e pela justa distribuição das riquezas,
 oremos.    
 
3. Pelos que têm fome de pão e de esperança,
 pelos que repartem os seus bens com os mais pobres
 e pelos que estendem a mão aos que caíram,
 oremos.     

4. Pelos que estão a sofrer pela sua fé,
 pelos que se empenham em viver em paz com todos,
 pelos presos, pelos doentes e pelos defuntos,
 oremos.     

5. Por todos nós que escutámos a Palavra,
 por aqueles que vão comungar o Pão da vida
 e pelos defuntos da nossa comunidade,
 oremos.     

(Outras intenções: emigrantes e famílias em férias; defuntos ...).

D eus de infinita bondade,
que abris as vossas mãos e saciais a nossa fome,

fazei-nos repartir, com quem o não tem,
o pão que sobeja em nossas mesas.
Por Cristo Senhor nosso.

TEMPO COMUM
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DOMINGO XVIII DO TEMPO COMUM 

I rmãos e irmãs em Cristo:
Nós, que fomos revestidos do homem novo,

peçamos humildemente ao Pai celeste
que nos torne dignos dessa graça,
dizendo (ou: cantando), com fé:

R. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio.

Ou:  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Ouvi, Senhor, o vosso povo.

1. Pelos fiéis e pastores de todas as comunidades,
 para que se renovem e anunciem Jesus Cristo,
 como fonte de luz e santidade,
 oremos.     

2. Pelos que pensam demasiado nos bens do mundo,
 para que trabalhem não tanto pela comida que perece,
 mas pelo alimento que dura até à vida eterna,
 oremos.      

3. Pelos homens e mulheres que não são respeitados
 na sua fé, consciência e liberdade,
 para que Deus os livre das mãos dos seus perseguidores,
 oremos.      

4. Pelos cristãos que se uniram em matrimónio,
 para que manifestem, no seu modo de viver,
 o mistério do amor de Cristo pela Igreja,
 oremos.      

5. Pelos membros da nossa assembleia,
 para que os benefícios oferecidos pela bondade de Deus
 nos levem a amá-l’O com todo o nosso coração,
 oremos.      

(Outras intenções: lares onde o amor desapareceu; nossos fiéis defuntos ...).

S enhor, nosso Deus,
que ao povo de Israel destes o maná

e, na plenitude dos tempos, enviastes o vosso Filho,
que nos dá o verdadeiro pão do Céu,
saciai a fome e a sede que temos de Vós.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XIX DO TEMPO COMUM 

C aríssimos cristãos:
Oremos a Deus nosso Pai,

que nos enviou o seu Filho Jesus Cristo,
para nos dar a conhecer a vida eterna,
e digamos (ou: e cantemos), com fé:

R. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.

Ou: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.

Ou: Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo.

1. Pelo Papa N., Bispo de Roma, sucessor de Pedro,
 para que receba da Eucaristia, o pão que vem de Deus,
 a força para dirigir a santa Igreja,
 oremos.    

2. Por aqueles que, em cada país e na nossa Pátria,
 se dedicam a trabalhar pelo bem comum,
 para que Deus lhes revele a sua bondade,
 oremos.      

3. Pelos cristãos que entristecem o Espírito,
 que os marcou com o dom da caridade,
 para que saibam perdoar-se mutuamente,
 oremos.      

4. Pelos homens que murmuram contra tudo,
 para que recebam de Jesus o grande dom
 de se deixarem instruir pela verdade,
 oremos.      

5. Pelos membros desta comunidade (paroquial)
 que estão cansados de caminhar, como Elias,
 para que a Palavra e o Pão de Deus os reanimem,
 oremos.    

(Outras intenções: os que proclamam os direitos de Deus e dos homens ...).

P ai santo, que nos chamastes à fé
e nos dais a comer o Pão do Céu,

ensinai-nos a acreditar com toda a alma
na palavra verdadeira do Evangelho
e no alimento salvador da Eucaristia.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XX DO TEMPO COMUM

I rmãs e irmãos em Cristo:
Nós, que fomos iluminados pela palavra de Deus

e convidados a comer o Pão do Céu,
elevemos ao Senhor as nossas preces,
dizendo (ou: cantando), com toda a confiança:
     
R. Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo.

Ou:  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Tende compaixão de nós, Senhor.

1. Pela santa Igreja católica e apostólica,
 pelos que ela convida para a Ceia do Senhor
 e pelos ministros da Palavra e do Pão vivo,
 oremos.     

2. Pelo nosso País e seu progresso verdadeiro,
 pela boa administração das coisas públicas
 e pelos que defendem os direitos dos mais pobres,
 oremos.      

3. Pelas famílias de toda a terra e seus problemas,
 pelos homens que vivem como insensatos
 e pelos que procuram a Deus com inteligência,
 oremos.      

4. Pelos jovens que se preparam para o matrimónio,
 pelos esposos separados e seus filhos
 e pelos casais que são sinal do amor de Cristo,
 oremos.      

5. Por todos nós que celebramos a Eucaristia,
 pelos nossos amigos e vizinhos
 e pelos que sentem a solidão e o abandono,
 oremos.      

(Outras intenções: os que promovem o diálogo entre as grandes religiões ...).

S enhor, nosso Deus,
dai-nos a graça de sermos solidários

com todos os necessitados deste mundo
e de nos alimentarmos, cada dia,
do Corpo e do Sangue de Jesus.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
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DOMINGO XXI DO TEMPO COMUM

I rmãos e irmãs:
Oremos ao Senhor, fonte de vida,

que protege e livra das angústias os que n’Ele confiam,
e apresentemos-Lhe as necessidades de todos os homens,
dizendo (ou: cantando), cheios de confiança:

R. Atendei, Senhor, a nossa prece.

Ou:  Não nos abandoneis, Senhor.

Ou: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.

1. Pelo Papa N., sinal visível da unidade na Igreja,
 para que proclame, diante de todos os homens,
 as palavras de vida eterna de Jesus,
 oremos.    

2. Pelos governantes de todos os povos e nações,
 para que a sua sabedoria e honestidade
 fortaleçam a justiça e a concórdia na sociedade civil,
 oremos.    

3. Pelos que procuram a verdade que os pode salvar,
 para que, em Cristo e no seu Evangelho,
 possam descobrir a resposta às suas inquietações,
 oremos.    

4. Por todos os nossos parentes e amigos,
 para que tenham saúde do corpo e da alma
 e vivam sempre segundo a vontade de Deus,
 oremos.    

5. Por todos os casais da nossa comunidade (paroquial),
 para que as esposas sejam o encanto dos seus lares
 e os maridos as amem como Cristo amou a Igreja,
 oremos.    

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

S enhor, nosso Deus,
fonte e origem de todos os bens,

não permitais que nos escandalizemos
com as palavras sinceras do vosso Filho
nem nos envergonhemos de sermos seus discípulos.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
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DOMINGO XXII DO TEMPO COMUM 

C aríssimos irmãos e irmãs:
Oremos, ao Senhor, 

que está perto de quantos O invocam,
e imploremos a sua graça em favor de todos os homens,
dizendo (ou: cantando):

R. Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Senhor, nós temos confiança em Vós.

Ou: Senhor, vinde em nosso auxílio.

1. Para que os catequistas e ministros do povo de Deus
 acolham docilmente a palavra da Escritura
 e a transmitam com alegria e clareza,
 oremos.      

2. Para que o coração dos nossos governantes
 se abra mais aos apelos dos que sofrem
 e às tribulações dos órfãos e viúvas,
 oremos.      

3. Para que os cristãos do mundo inteiro
 não se prendam à tradição que vem dos homens,
 mas à novidade libertadora de Cristo,
 oremos.      

4. Para que a mensagem de Jesus nos lembre a todos
 que é do coração que nascem os vícios,
 os pensamentos impuros e os maus desejos,
 oremos.      

5. Para que esta nossa assembleia dominical
 não se limite a ouvir a palavra do Evangelho,
 mas a ponha em prática com alegria,
 oremos.      

(Outras intenções: factos relevantes da vida paroquial; defuntos das nossas 
famílias ...).

S enhor, nosso Deus,
escutai as súplicas que Vos dirigimos

pelas necessidades de todos os homens
e guardai os discípulos do vosso Filho
em perfeita fidelidade ao Evangelho.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XXIII DO TEMPO COMUM

I rmãs e irmãos:
No tempo em que Jesus viveu na terra,

levavam-Lhe todos os doentes para que os curasse.
Agora que Ele está junto do Pai,
peçamos-Lhe com toda a confiança:

R. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.

Ou: Senhor, misericórdia.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa súplica.

1. Pelo Papa N. e pelos seus colaboradores,
 pelos bispos e servidores das dioceses,
 pelos párocos e pelos fiéis que os ajudam,
 oremos.      

2. Pelos que defendem a paz entre as nações,
 pelos que se levantam contra as injustiças
 e pelos que dão pão a quem tem fome,
 oremos.      

3. Pelos cegos, pelos surdos e pelos mudos,
 pelos pobres dos países mais pobres
 e por todos os que estão ao seu serviço,
 oremos.    

4. Por todos nós aqui reunidos em assembleia,
 pelos que não puderam vir por estarem doentes
 e pelos que entre nós estão mais tristes,
 oremos.      

5. Pelos nossos pais, irmãos e familiares defuntos,
 pelos que no mundo inteiro são vítimas da violência
 e pelos que morrem por causa da sua fé,
 oremos.      

(Outras intenções: os que acompanham os moribundos; nossos irmãos 
defuntos ...).

S enhor Jesus Cristo,
que dais coragem aos desanimados

e soltais a língua dos mudos,
escutai as nossas orações
e dignai-Vos atendê-las, segundo o vosso coração.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. 
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DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM

C aríssimos fiéis:
Voltemo-nos para Cristo, que Se fez igual a nós,

para Se compadecer daqueles que O invocam,
e digamos (ou: e cantemos), confiadamente:

R.  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.

Ou: Senhor, venha a nós o vosso reino.

1. Pela Igreja santa, fermento de vida e de salvação,
 para que procure a sua força na cruz de Cristo
 e seja sempre testemunha da esperança,
 oremos.    

2. Pelos governantes do mundo inteiro,
 para que Jesus Cristo lhes dê a graça
 de promoverem a paz e a justiça,
 oremos.     

3. Pelos leitores e pelos ouvintes da Palavra,
 para que o Filho de Deus lhes grave no coração
 que a fé sem obras é morta,
 oremos.     

4. Pelos que não encontram sentido para a vida,
 para que as palavras e o testemunho de Cristo
 os iluminem na procura da verdade, 
 oremos.    

5. Por todos nós aqui reunidos em família,
 para que saibamos caminhar no seguimento de Cristo
 levando a cruz que não escolhemos,
 oremos.     

(Outras intenções: acontecimentos nacionais; desempregados ...).

S enhor Jesus Cristo,
que dissestes aos vossos discípulos:

“Se alguém quiser seguir-Me, 
tome a sua cruz e siga-Me”,
dai-nos a graça de responder ao vosso convite.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. 
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DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM

I rmãs e irmãos:
Com um coração de criança,

oremos juntos a Deus, nosso Pai,
por todos os habitantes da terra,
dizendo (ou: cantando), de coração sincero:

R. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo.

Ou: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.

1. Para que o nosso Bispo N., os nossos presbíteros e diáconos
 saibam acolher os que deles se aproximam
 e iluminá-los com palavras do Evangelho,
 oremos.     

2. Para que os responsáveis do nosso País
 sejam guiados não pelo desejo de mandar,
 mas pelo espírito de serviço,
 oremos.      

3. Para que cessem os conflitos e as guerras,
 seja acolhida a sabedoria que vem do alto
 e todos colham os frutos da justiça,
 oremos.     

4. Para que Deus livre do mal os seus fiéis,
 mostre aos homens a luz do Evangelho
 e a todos purifique o coração,
 oremos.    

5. Para que a nossa comunidade dominical
 sinta os problemas de todos os que sofrem
 e se preocupe sobretudo com os mais pobres,
 oremos.      

(Outras intenções: os que vão iniciar este novo ano escolar; as iniciativas 
pastorais da nossa Diocese ...).

D eus eterno e omnipotente,
acolhei as nossas súplicas,

e, a exemplo do vosso Filho,
tornai-nos vossos servidores na terra,
para depois vivermos convosco no Céu.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM

I rmãs e irmãos em Cristo:
Atentos aos apelos de Deus Pai

e movidos pela acção do Espírito Santo,
oremos pela Igreja, pelos homens e pelo mundo,
pedindo (ou: cantando), com toda a confiança:

R.  Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.
Ou: Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos.

1. Pela Diocese de N., suas paróquias e fiéis,
 pelos seus pastores e comunidades religiosas
 e por aqueles que não professam a mesma fé,
 oremos.      

2. Pelos homens que são conduzidos pelo Espírito,
 pelos que fecham o coração aos seus apelos
 e pelos que têm inveja dos dons alheios,
 oremos.      

3. Por aqueles que no dinheiro têm o seu deus,
 pelos trabalhadores privados de salário 
 e pelos que morrem por não terem que comer,
 oremos.      

4. Pelos que se julgam depositários da verdade,
 pelos que se deixam escravizar pelas paixões
 e pelas crianças escandalizadas pelos adultos,
 oremos.      

5. Pelos professores e alunos de todas as escolas,
 pelos que vão entrar no último ano de estudos
 e pelos que já terminaram, mas estão desempregados,
 oremos.

6. Pelos que, entre nós, são imagem de Jesus,
 pelos que rejeitam a intolerância e a vaidade
 e pelos que procuram ser fiéis ao Evangelho,
 oremos.    

(Outras intenções: leigos da nossa Diocese; grandes problemas mundiais ...).

S enhor, nosso Deus,
dai a cada homem um coração

que se deixe conduzir pelo Espírito,
e que acolha, com alegria, 
a Boa Nova anunciada pelo vosso Filho.
Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos.
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DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM

I rmãos e irmãs:
Oremos, ao Senhor que nos dirige no Evangelho

palavras exigentes, mas cheias de amor,
e peçamos-Lhe que nos converta o coração,
dizendo (ou: cantando), cheios de confiança:

R. Abençoai, Senhor, o vosso povo.
Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Ou: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.

1. Pelos ministros da santa Igreja e pelos fiéis,
 para que sejam testemunhas da ternura de Deus,
 que criou o homem à sua imagem,
 oremos.      

2. Pelos jovens que se preparam para o matrimónio,
 para que encontrem nas palavras de Jesus
 o apelo à fidelidade no amor,
 oremos.     

3. Pelos lares que perseveram na unidade,
 para que sejam um sinal do amor de Deus,
 que os santifica e Lhes revela o seu mistério,
 oremos.      

4. Pelos lares separados ou desfeitos
 e pelas pessoas que voltaram a casar,
 para que encontrem quem as ajude e compreenda,
 oremos.      

5. Pelos estudantes que iniciaram um novo ano,
 para que o estudo, a cultura e a ciência
 lhes abram o coração à voz de Deus,
 oremos.

6. Pelas crianças cujos pais estão separados
 e por todas as que não têm uma família,
 para que encontrem em Jesus o grande Amigo,
 oremos.      

(Outras intenções: escolas cristãs, professores, catequistas; nossos defuntos ...).

A colhei, Senhor, a nossa oração
e dai a todos aqueles por quem pedimos

a força de viverem no amor e na paz,
para serem chamados vossos filhos.
Por Cristo Senhor nosso.

TEMPO COMUM



156

DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM

C aríssimos irmãos e irmãs:
Só Deus é bom e só Ele pode converter os corações.

Peçamos-Lhe por nós mesmos e pela Igreja
e por todos os homens da terra,
dizendo (ou: cantando), humildemente:

R. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio.

Ou:  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Ouvi, Senhor, o vosso povo.

1. Para que a Igreja, suas comunidades e movimentos,
 dêem testemunho do Senhor que Se fez pobre
 e encontrem n’Ele a única riqueza,
 oremos.      

2. Para que surjam muitos homens e mulheres
 que considerem a riqueza como nada
 e se deixem apaixonar pela pobreza evangélica,
 oremos.      

3. Para que Deus faça com que muitos jovens
 deixem pais, irmãos, terras e tudo o mais,
 por causa de Jesus e do Evangelho,
 oremos.      

4. Para que os cristãos acreditem na palavra de Deus,
 experimentem que ela é viva e eficaz
 e a ponham em prática nas suas vidas,
 oremos.      

5. Para que os membros da nossa assembleia
 creiam que a Deus tudo é possível,
 e que Ele é o nosso Pai, que está nos céus,
 oremos.      

(Outras intenções: religiosos e religiosas; fiéis defuntos ...).

D eus, Pai de todos os homens,
que nos chamais a seguir o vosso Filho,

fazei que os nossos corações
se disponham a ouvir a sua voz
e se coloquem ao serviço do seu reino.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM

I rmãs e irmãos:
Oremos juntos ao Pai para que nos ensine

a sabedoria da cruz do seu Filho
e a caridade para com todo o homem que sofre, 
dizendo (ou: cantando):

R. Senhor, venha a nós o vosso reino.
Ou: Escutai, Senhor, a nossa oração.
Ou: Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo.

1. Pelos bispos, presbíteros e diáconos,
 pelos que têm compaixão daqueles que sofrem
 e pelos que sabem acolher quem os procura,
 oremos.     

2. Pelos que livremente foram eleitos pelo povo,
 pelos que exercem as suas funções com rectidão
 e pelos que gostam de servir como Jesus,
 oremos.      

3. Pelos homens a quem a vida mais provou,
 pelos que carregam a cruz de Jesus Cristo
 e pelos que aceitam o sofrimento redentor,
 oremos.      

4. Pelos que se abeiram de Jesus, trono da graça,
 pelos que recebem assiduamente o seu perdão
 e comungam o seu Corpo e o seu Sangue,
 oremos.    

5. Por todos os países de missão,
 pelos missionários que levam ao longe a Boa Nova
 e pelos cristãos que oram sem desânimo,
 oremos.    

6. Pelos fiéis que adormeceram em Jesus,
 pelos que serenamente ainda O esperam
 e por todos os que morrem sem esperança,
 oremos.      

(Outras intenções: os que dão testemunho de Cristo na sua vida ...).

S enhor, Deus de misericórdia,
o vosso Filho suportou as nossas dores

para com elas servir os seus irmãos:
pela sua oração e o seu exemplo, 
tornai-nos solidários com quem sofre.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM

C aríssimos cristãos:
Jesus, que deu vista a um cego,

também dá nova luz às nossas vidas.
Iluminados pela sua Palavra salvadora,
supliquemos (ou: cantemos) ao Pai:
     
R. Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo.

Ou:  Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Tende compaixão de nós, Senhor.

1. Pelos fiéis de todas as paróquias da nossa Diocese,
 para que não impeçam os cegos de chegar a Jesus,
 mas sejam eles próprios a conduzi-los até Ele,
 oremos.     

2. Pelos que exercem o ministério sacerdotal,
 para que nenhuma fraqueza humana os desanime
 e sejam sempre compreensivos como Cristo,
 oremos.     

3. Pelo povo de Israel e pelos seus chefes,
 para que recordem as palavras dos profetas
 e não esqueçam as promessas da Escritura,
 oremos.     

4. Pelos órfãos, os abandonados e os cativos,
 e por aqueles que já perderam toda a esperança,
 para que Deus Se lhes revele em plenitude,
 oremos.     

5. Pelos fiéis desta assembleia e de todas as outras,
 para que, no meio das angústias, clamem com fé:
 “Jesus, Filho de David, tende piedade”,
 oremos.   

(Outras intenções: missões da terra inteira; fiéis defuntos ...).

S enhor, nosso Deus,
que nos amais como a menina dos olhos,

fazei regressar à pátria os refugiados e cativos
e dai colheitas abundantes aos que semeiam com lágrimas.
Por Cristo Senhor nosso.
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DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM

C aríssimos fiéis:
Oremos a Deus, nosso Pai, 

e com plena confiança na palavra
que acabámos de escutar, vinda do Céu,
imploremos (ou: cantemos), cheios de alegria:

R. Atendei, Senhor, a nossa prece.

Ou:  Escutai, Senhor, a nossa oração.

Ou: Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.

1. Para que o Papa N., os bispos, presbíteros e diáconos,
 recordem sempre que viver os mandamentos
 é a melhor maneira de os ensinar,
 oremos.    

2. Para que os Cristãos, os Judeus e os Muçulmanos,
 saibam dizer aos que se voltam para os ídolos
 que amar a Deus é a verdadeira felicidade,
 oremos.    

3. Para que os homens da ciência e os pensadores
 encontrem na lei de Deus dada a Moisés
 o segredo da paz e da justiça,
 oremos.      

4. Para que todos os que põem o seu tempo e as suas forças
 ao serviço dos irmãos mais débeis e pobres
 lhes revelem nas suas atitudes o rosto de Jesus,
 oremos.       

5. Para que a participação renovada na Eucaristia
 não deixe que a nossa comunidade (paroquial)
 separe o amor de Deus do amor do próximo,
 oremos.    

(Outras intenções: ministros leigos da liturgia; fiéis defuntos das nossas 
famílias ...).

G ravai, Senhor, no coração de todos os fiéis
o caminho dos vossos mandamentos

e fazei que, em todo o tempo e lugar,
eles Vos amem de todo o coração
e ao próximo como a si mesmos.
Por Cristo Senhor nosso.

TEMPO COMUM



160

DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM

I rmãs e irmãos em Cristo:
Tal como a farinha da viúva de Sarepta,

a graça de Deus nunca se esgota.
Peçamos-Lhe pela Igreja e pelos mais pobres da terra,
dizendo (ou: cantando), humildemente:

R. Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Senhor, nós temos confiança em Vós.

Ou: Senhor, vinde em nosso auxílio.

1. Pela Igreja, que recebeu como missão
 o encargo de se preocupar com os mais pobres,
 como fez Jesus Cristo, o Salvador,
 oremos.      

2. Pelos países menos ricos deste mundo,
 pelos responsáveis da política e da economia
 e pelos que pensam nos que nada têm,
 oremos.      

3. Pelas viúvas, pelos órfãos e indigentes,
 por aqueles a quem falta o necessário
 e pelos que dão tudo o que possuem,
 oremos.     

4. Pelos que lutam contra a miséria e a injustiça,
 pelos que tomam iniciativas contra a fome
 e pelos que se abrem à verdadeira caridade,
 oremos.    

5. Por aqueles que em nossas casas estão doentes
 e pelos que, à semelhança de Jesus,
 estendem a mão aos oprimidos e aflitos,
 oremos.      

(Outras intenções: Seminários; educadores da fé; fiéis defuntos ...).

D eus de bondade infinita, 
que sois o dom mais precioso dado aos homens,

abri as nossas mãos aos que têm fome 
e os nossos corações àqueles que choram,
por não terem amor, nem pão, nem fé.
Por Cristo Senhor nosso.

ANO B
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DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM

I rmãs e irmãos:
Peçamos ao Senhor que nos dê força

para vivermos, de tal modo, neste mundo,
que um dia O encontremos no seu reino,
dizendo (ou: cantando), com alegria:

R. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.

Ou: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.

Ou: Ouvi, Senhor, a nossa súplica.

1. Pelo nosso Bispo N., pelos presbíteros e diáconos,
 para que anunciem com grande sabedoria
 que este mundo é passageiro,
 oremos.   

2. Pela humanidade, para que se renove na justiça,
 pelos seus chefes, para que descubram que são frágeis,
 e por todos os homens, para que cheguem à luz de Deus,
 oremos.       

3. Pelos fiéis, para que Cristo os santifique,
 pelos que sofrem, para que Ele os alivie,
 e pelos que esperam novos céus e nova terra,
 oremos.         

4. Por nós próprios e pelos cristãos que em cada tempo
 esperam pela vinda do Senhor,
 para que um dia tomem parte no seu reino,
 oremos.     

5. Pelos nossos irmãos que já partiram deste mundo,
 para que os seus nomes estejam inscritos no Céu,
 e o Senhor lhes dê sem demora a vida eterna,
 oremos.      

(Outras intenções: Seminários; educadores da fé; fiéis defuntos ...).

S enhor, nosso Deus,
que sois o único a saber o dia e a hora

em que vai chegar o vosso Reino,
ajudai-nos a construir convosco, desde agora,
os novos céus e a nova terra que esperamos.
Por Cristo Senhor nosso.

TEMPO COMUM
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DOMINGO XXXIV E ÚLTIMO

NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO

I rmãos e irmãs:
Cristo é Rei do universo e Senhor da Igreja.

Por Ele, com Ele e n’Ele,
oremos ao Pai pelo mundo inteiro,
dizendo (ou: cantando), com toda a confiança:

R. Senhor, venha a nós o vosso reino.
Ou:  Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração.

1. Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul,
 que Deus alimenta com a Palavra e o Pão da vida,
 para que floresça a santidade nos seus fiéis,
 oremos.      

2. Pelo Papa N., pelos bispos, presbíteros e diáconos
 e pelos fiéis e catecúmenos da santa Igreja, 
 para que imitem Aquele que Se fez servo de todos,
 oremos.    

3. Pelos que têm poder e não o sabem exercer com justiça
 e pelos que zelam mais pelos seus interesses do que pela verdade,
 para que deixem de praticar a injustiça,
 oremos.      

4. Por todos aqueles que experimentam
 os sinais da contradição e do pecado,
 para que se entreguem a Jesus, que os liberta,
 oremos.      

5. Pelos nossos irmãos que já partiram
 marcados com o sinal da mesma fé,
 para que brilhe para eles a luz eterna,
 oremos.      

(Outras intenções: grandes problemas mundiais; acontecimentos nacionais 
importantes; factos relevantes da vida paroquial ...).

D eus, nosso Pai,
que fizestes de vosso Filho o Rei do universo,

que manifesta o seu poder no amor e no perdão,
estendei o seu reinado àqueles que choram
por não serem respeitados nem amados.
Por Cristo Senhor nosso.

ANO B


