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aríssimos fiéis: 

A Boa Nova que acabámos de ouvir, nestes dias que precedem o Natal, 

inspire as nossas súplicas e orações, e nos leve a dizer, confiadamente: 

Vinde, Senhor Jesus. 

 

 

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

que ilumines a Igreja una, santa e apostólica, 

a casa prometida por Deus a David, 

e que a Virgem seja, sempre, o seu modelo. 

Como Igreja comprometida, irmãs e irmãos, oremos. 

 

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

que orientes na confiança e no desprendimento, 

os grandes e poderosos deste mundo, os chefes e governantes das nações, 

para que reconheçam que sem Deus nada é seguro. 

Como Igreja comprometida, irmãs e irmãos, oremos. 

 

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

que animes os leigos, os religiosos e os catecúmenos, 

para que, imitando a humildade de Maria, 

encontrem graça aos olhos do Senhor. 

Como Igreja comprometida, irmãs e irmãos, oremos. 

 

4. Em união com toda a 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 comprometida, irmãs e irmãos, oremos. 

 

5. Em união com todo a Igreja, pedimos-Te, Bom Deus, 

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

Que sejamos pedras vivas da Igreja  

e recebamos a graça de anunciar o mistério que nos foi manifestado. 

Como Igreja comprometida, irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

scutai, Senhor, as nossas súplicas 

e preparai os nossos corações 

para acolherem o vosso Filho, luz do mundo, com a fé e a simplicidade de Maria. 

Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos 
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