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COMUM DOS PASTORES DA IGREJA

Vários pastores da Igreja

I rmãos e irmãs:
Peçamos com fé e humildade ao Senhor

que nos conceda, também hoje, guias esclarecidos e atentos,
dizendo (ou: cantando):

R. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida.

Ou: Ouvi-nos, Senhor.

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

1. Para que o Senhor conceda à santa Igreja
 muitos pastores dóceis à voz do Espírito Santo,
 como São N. e São N., 
 oremos.

2. Para que o Papa N., os bispos e os presbíteros
 guiem com zelo apostólico, à luz da fé,
 o povo santo que Deus lhes confiou,
 oremos.

3. Para que os homens a quem Deus concedeu dons
 de riqueza, de sabedoria ou de bondade
 os ponham ao serviço uns dos outros,
 oremos.

4. Para que aqueles que, depois de iluminados,
 se afastaram do caminho da verdade
 se convertam de novo ao Evangelho,
 oremos.

5. Para que o Pai atraia a Cristo Salvador,
 com a força e a suavidade do Espírito,
 os homens que vivem na indiferença,
 oremos.

6. Para que os membros da nossa comunidade (paroquial)
 sejam fiéis à Palavra e aos Sacramentos,
 que alimentam a fé da santa Igreja,
 oremos.

 (Outras intenções).

D eus, Pai todo-poderoso,
que nos santos N. e N. nos destes pastores,

admiráveis pela doutrina e santidade,
concedei-nos, por sua intercessão, 
o que Vos pedimos com fé e humildade.
Por Cristo Senhor nosso.
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Um pastor da Igreja

I rmãos e irmãs:
Oremos ao Bom Pastor,

para que dê pastores santos à Igreja
e nos guie nos caminhos da verdade,
dizendo (ou: cantando):

R. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida.
Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Senhor, aumentai a nossa fé.

1. Pela Igreja una, santa e apostólica,
 para que Deus a proteja com o auxílio de São (de Santo) N.
 e a conduza às verdadeiras alegrias,
 oremos.

2. Pelo Papa N. e por todos os pastores,
 para que instruam os cristãos com a palavra
 e os fortaleçam com o testemunho das suas vidas,
 oremos.

3. Por todos os fiéis e catecúmenos
 e pelos responsáveis de grupos e movimentos,
 para que progridam no caminho da salvação,
 oremos.

4. Por aqueles a quem a vida desorientou
 depois de terem conhecido o Evangelho,
 para que voltem a professar a fé em Cristo,
 oremos.

5. Pelos missionários, religiosas e irmãos leigos
 que trabalham nos países de missão,
 para que sejam modelos do rebanho que lhes foi confiado,
 oremos.

6. Pelos membros desta assembleia celebrante,
 para que sigam a Cristo, Bom Pastor,
 e escutem a sua voz com alegria,
 oremos.

 (Outras intenções).

D eus de misericórdia,
ouvi com bondade os vossos servos

e, por intercessão de São (de Santo) N.,
concedei-lhes as graças que Vos pedem.
Por Cristo Senhor nosso.
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