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rmãos e irmãs:  

Oremos ao Deus santo e misterioso,  

que revelou a Pedro que Jesus era o Messias  

e nos chama a todos a ser santos,  

dizendo, com toda a confiança:  

Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.  

 

 

 

1. Em união com toda Igreja, pedimos-Te, Bom Deus,  

que ilumines a mesma Igreja, fundada sobre a rocha de Pedro,  

para que permaneça firme na fé  

e seja testemunha do amor constante de Cristo,  

Como Igreja comprometida, irmãs e irmãos, oremos. 

 

2. Em união com toda a Igreja, pedimos-Te, Bom Deus, 

que orientes na confiança e no desprendimento, 

os dirigentes dos povos e os seus conselheiros,  

e lhes inspires projetos de paz,  

para que edifiquem uma sociedade mais justa. 

Como Igreja comprometida, irmãs e irmãos, oremos. 

 

3. Em união com toda a Igreja, pedimos-Te, Bom Deus, 

que animes na esperança todos os que têm fome, estão doentes ou sozinhos,   

e lhes dês a confiança da partilha dos homens bondosos, 

que acreditam que Jesus está perto dos que n’Ele confiam. 

Como Igreja comprometida, irmãs e irmãos, oremos. 

 

4. Em união com toda a Igreja, pedimos-Te, Bom Deus, 

     que permitas tempo aos que estão em dúvida sobre o seu percurso de Fé, 

     aos que não compreendem os idosos e indigentes, 

     aos que julgam os homens pela cor, raça ou etnia. 

     Como Igreja comprometida, irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

5. Em união com todo a Igreja, pedimos-Te, Bom Deus 

que faças crescer a Fé em todos nós aqui reunidos em assembleia,  

para que sejamos pedras vivas da Igreja  

e discípulos verdadeiros de Jesus  

Como Igreja comprometida, irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

enhor, Pai santo,  

que fundastes a Igreja do vosso Filho  

sobre a rocha firme de Pedro e dos Apóstolos  

e nos chamastes a entrar como pedras vivas na sua construção,  

dai-nos a graça de permanecer na unidade da fé.  

Por Cristo Senhor nosso. 
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