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rmãs e irmãos: 

O Senhor manda-nos vigiar. 

Oremos uns pelos outros e por todos, 

para que os homens vivam dignamente, 

e digamos, com toda a confiança: 

 

Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. 
 

 

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

 que ilumines a Igreja, para que seja fiel em tudo a Cristo, 

 os seus ministros, para que trabalhem com esperança, 

 e todos os leigos, para que ponham os seus talentos a render, 
 Como Igreja comprometida, irmãs e irmãos, orem. 
 

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

 que orientes as mães cristãs, para que iluminem os seus lares, 

 os filhos e filhas, para que alegrem seus pais, 

 e os maridos, para que sejam tementes a Deus, 
Como Igreja comprometida, irmãs e irmãos, oremos. 

 

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

 que animes na esperança os que vivem como se o Senhor nunca viesse 

 os que temem que Ele venha a toda a hora, 

 para que permaneçam vigilantes, mas em paz, 
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, orem. 

 

 

5. Em união com todo a 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, 

e todos sintam o gosto e a alegria de viver o Evangelho. 
Como Igreja comprometida, irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

enhor, nosso Deus, 

fazei amadurecer em cada homem 

os frutos da vossa bondade, 

para que, no último dia, 

todos possam recebê-los transfigurados. 

Por Cristo Senhor nosso. 
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