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rmãs e irmãos em Cristo: 

Vigiar é estar atento às necessidades uns dos outros. 

Elevemos ao Senhor as nossas súplicas 

pedindo-Lhe que salve todos os homens, e digamos, com fé: 

 

Senhor, nós temos confiança em Vós. 
 

1. Unimo-nos em oração a toda a Igreja, nossa família na Fé. 

Para que o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel, seus presbíteros e diáconos, 

     não se cansem de nos convidar à vigilância 

e, assim, tenhamos parte no banquete do Cordeiro, 

Como Igreja que caminha,irmãs e irmãos, oremos. 
 

2. Unimo-nos em oração a este mundo que habitamos. 

     Para queas famílias que vivem sem esperança e na tristeza, 

 os doentes, os isolados e os que sofrem, 

não desesperem e acreditem que o irmão samaritano virá na ajuda. 

Como Igreja que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 
 

3. Unimo-nos em oração a este mundo que habitamos. 

Pedimos a proteção para todos aqueles que caíram na indiferença, 

para os que mantêm as suas lâmpadas acesas 

e para os que despertam a fé dos vacilantes, 

Como Igreja que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 

4. Unimo-nos em oração a este mundo que habitamos. 

     Para que as virgens e os monges contemplativos, 

os jovens que se propõem seguir o Senhor, 

as jovens que Lhe entregaram o coração, 

     sintam a recompensa do Pai no dia a dia de cada um. 

Como Igreja que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 

5   Unimo-nos em oração uns aos outros, a aprender a ser Comunidade. 

Para que os membros da nossa assembleia dominical, 

principalmente as crianças que celebram a Festa da Eucaristia, 

sintam o gosto e a alegria de viver o Evangelho. 

Como Igreja que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 
 

enhor, que na vossa infinita sabedoria 

conheceis a hora de todas as coisas, 

ouvi as orações da vossa Igreja 

e fazei que o coração de todos nós 

Vos deseje mais que a ninguém. 

Por Cristo Senhor nosso 
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