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rmãs e irmãos: 

Elevemos para Jesus as nossas súplicas 

pelos que esperam a sua vinda gloriosa 

e também por aqueles que não têm esperança, dizendo: 

 

Vinde, Senhor Jesus. 

 

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

 Para que o Papa Francisco, o nosso bispo Manuel, presbíteros e diáconos 

 e todos aqueles que anunciam o Evangelho, 

 tenham a fé e a coragem de João Baptista. 

Como Igreja que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 

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

 Para que os fiéis, os catecúmenos e toda a humanidade 

 busquem a luz de Deus que brilha em Cristo 

 e redescubram a novidade do Natal. 

Como Igreja que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 

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

 Para que o Espírito do Senhor, que tudo habita, 

 faça exultar de alegria a terra inteira 

 e encha o mundo de obras de paz e de justiça. 

Como Igreja que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 

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

Para que o Senhor ilumine na esperança os idosos que vivem fechados nos lares, 

     os que estão a lutar pela vida nos hospitais 

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

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  

sintam gosto em viver e trabalhar no serviço do Evangelho, 

enchendo o coração com os valores da boa notícia. 

Como Igreja que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

enhor, nosso Deus, 

que enviastes o vosso Filho muito amado a curar os corações atribulados, 

fazei-nos anunciadores do Evangelho e testemunhas da sua luz esplendorosa. 

Por Cristo Senhor nosso. 
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