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rmãs e irmãos em Cristo:  
Deus quer conduzir ao seu monte santo  

todos os habitantes da terra.  

Peçamos pelas intenções do mundo inteiro,  

dizendo, com fé e humildade:  
 

Lembra-Te, Senhor, do Teu povo.  

 
 

1. Como comunidade que se reúne para Te louvar, pedimos-Te, Bom Deus,  

que disseste à cananeia: “Mulher é grande a tua Fé. Faça-se como desejas”: 
orienta o Papa Francisco, o Bispo Manuel, os presbíteros, diáconos e catequistas,  

a serem um testemunho de Fé no Cristo Ressuscitado. 

Como Igreja em caminhada, irmãs e irmãos, oremos. 

 
2. Como comunidade que se reúne para Te louvar, pedimos-Te, Bom Deus,  

que disseste à cananeia: “Mulher é grande a tua Fé. Faça-se como desejas”: 

orienta na confiança todos os povos da terra, 
principalmente os estrangeiros que vivem entre nós  

e os homens desprezados e infelizes. 

Como Igreja em caminhada, irmãs e irmãos, oremos. 
 

3. Como comunidade que se reúne para Te louvar, pedimos-Te, Bom Deus,  

que disseste à cananeia: “Mulher é grande a tua Fé. Faça-se como desejas”: 

não abandones os que não têm casa, nem família, nem carinho, 
os que procuram trabalho e não o encontram, 

e todas as vítimas de injustiças e maldades.  

Como Igreja em caminhada, irmãs e irmãos, oremos. 
 

4. Como comunidade que se reúne para Te louvar, pedimos-Te, Bom Deus,  

que disseste à cananeia: “Mulher é grande a tua Fé. Faça-se como desejas”: 

permite tempo às mães que pedem a Deus que as socorra, 
àquelas que perderam toda a esperança, aos pobres, órfãos e viúvas. 

Também aos que estão em dúvida sobre o seu percurso de Fé. 

Como Igreja em caminhada, irmãs e irmãos, oremos. 
 

 

 
enhor, nosso Deus,  

que escutaste as súplicas da mulher cananeia,  

atende a oração do Teu povo 

e concede a todos aqueles por quem pedimos  
a graça de Te conhecerem e amarem.  

Por Cristo Senhor nosso. 
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