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aríssimos cristãos: 

Por Jesus, verdadeira luz das nações, 

supliquemos ao Pai que dê a paz e o bem-estar 

aos homens e às mulheres de todo o mundo, dizendo, confiadamente: 

Iluminai, Senhor, a terra inteira. 

 
 

1. Unamo-nos em oração a este mundo que habitamos. 

 Para que as Igrejas do mundo inteiro, 

 atendam aos sinais do nosso tempo 

e manifestem a luz de Deus entre as nações. 
Como Igreja que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 

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

 Para que os responsáveis pelos continentes e povos em conflito 

 não se cansem de procurar o bem precioso que é a paz, 
e sejam bem-sucedidos nos seus projetos. 

Como Igreja que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 

3. Unamo-nos em oração a toda a Igreja, nossa família na Fé. 

Para que a Palavra de Deus ilumine o Papa Francisco, 

o nosso bispo Manuel, todos os presbiteros e diáconos. 

Que o sentido de serviço nunca os abandone na condução do Povo de Deus. 

Como Igreja que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 

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

Para que continue viva a esperança dos idosos que vivem fechados nos lares, 

     e dos que estão a lutar pela vida nos hospitais. 

 Para que não falte a força aos que cuidam de nós neste momento difícil da pandemia 

Como Igreja que caminha,irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

5. Unamo-nos em oraçãoa aprender a ser Comunidade. 

Para que os membros da nossa assembleia dominical, 

 E todos os que acreditamos no Menino Deus, que veio ao mundo e Se fez homem como nós, 

sejamos exemplo e mensageiros da Sua Luz. 
Como Igreja que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

eus todo-poderoso e eterno, 

ouvi as preces que Vos dirigimos, e fazei que, procurando a vossa luz, 

percorramos os caminhos da verdade, que o Espírito Santo nos revela. 

Por Cristo Senhor nosso. 
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