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DOMINGO IV DO TEMPO COMUM 

 
 

 

aríssimos irmãos e irmãs: 

Oremos, para que o Senhor continue a mandar profetas à sua Igreja 

e nos dê o gosto de escutar as suas palavras, dizendo, confiadamente: 

 

R. Ouvi, Senhor, a nossa oração. 

 

 

1. Em união eclesial, pedimos-Te, Bom Deus,  

que orientes o Papa Francisco, o nosso bispo Manuel, todos os presbíteros e os diáconos, 

para que, em missão evangélica, se sintam amparados e estimulados pelo Espírito 

e irradiem confiança, alegria e disponibilidade. 

Como Igreja que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

2. Em união eclesial, pedimos-Te, Bom Deus, 

que fales ao coração dos chefes dos povos, 

para que as nações em dificuldade recebam a ajuda internacional de que precisam 

e assim cresça o bem-estar dos seus habitantes. 

Como Igreja que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

3. Em união eclesial, pedimos-Te, Bom Deus, 

Que sejas luz, esperança e conforto, 

para que todos os leprosos do mundo, encontrem em Jesus o grande amigo 

e, em cada homem, um irmão. 

Como Igreja que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

4. Em união eclesial, 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 que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

5. Em união eclesial, pedimos-Te, Bom Deus, 

que faças crescer a Fé dos membros da nossa comunidade paroquial, 

para que se preocupem com as coisas do Senhor 

e com o modo de em tudo Lhe agradar 

Como Igreja que caminha, irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

 

enhor, nosso refúgio e fortaleza, 

escutai benignamente as orações do vosso povo, 

e concedei-nos, em abundância, o que Vos pedimos com fé. 

Por Cristo Senhor nosso. 
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