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rmãs e irmãos: 

Oremos pelos mais pobres deste mundo, 

que têm um lugar privilegiado no coração do Pai, 

e invoquemo-l’O, por Cristo, Rei do Universo, dizendo: 

Senhor, venha a nós o Teu Reino.  

 

 

1. Juntos em Igreja, pedimos-Te, Bom Deus,  

que inspires o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel,  

todos os presbíteros e diáconos, a imitarem o Bom Pastor, 

orientando todos os fiéis para o seu Reino. 

Como Igreja que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 

2. Juntos em 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 que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 

3. Juntos em Igreja, pedimos-Te, Bom Deus, 

quefales ao coração de todos os que vêem Cristo em cada homem, 

dos servidores dos que mais sofrem 

e dos cuidadores dos que têm fome. 

Como Igreja que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 

4. Juntos em Igreja, pedimos-Te, Bom Deus, 

que ilumines na esperança os idosos que vivem fechados nos lares, 

     e os que estão a lutar pela vida nos hospitais. 

     Anima e dá força aos que cuidam de nós neste momento difícil da pandemia. 

Como Igreja que caminha,irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

5. Juntos em Igreja, pedimos-Te, Bom Deus 

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

principalmente as crianças que hoje celebram a Festa da Eucaristia. 

Que todos sejamos pedras vivas da Igreja  

e discípulos verdadeiros de Jesus 

Como Igreja que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

enhor, nosso Deus, 

que nos enviastes o vosso Filho, 

não para condenar, mas para salvar todos os homens, 

dai-nos a graça de O reconhecer nos mais pobres e desprezados deste mundo. 

Por Cristo Senhor nosso. 
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