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DOMINGO I DO TEMPO DA QUARESMA 

 

 
 

 

Aríssimos irmãos e irmãs: 

Voltemo-nos para Deus, que salvou Noé e os seus filhos 

do dilúvio com que submergiu a terra, e oremos pela Igreja e pelo mundo, 

dizendo, cheios de confiança: 

 

R/. Renovai, Senhor, o vosso povo. 

 

 

1. Em união eclesial, pedimos-Te, Bom Deus, que envies o Teu Espírito 

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

se sintam pastores e ao mesmo tempo escutem o apelo feito a todos: 

“Arrependei-vos e acreditai no Evangelho!”. 

Como Igreja em conversão, irmãs e irmãos,  oremos. 

 
2. Em união eclesial, pedimos-Te, Bom Deus, que envies o Teu Espírito 

para que os homens que governam as nações, não se deixem tentar pelo poder 

e estejam sempre ao lado dos mais fracos. 

Como Igreja em conversão, irmãs e irmãos, oremos. 

 

3. Em união eclesial, pedimos-Te, Bom Deus, que envies o Teu Espírito 

para que cresça a esperança em todos os cristãos que iniciam a Quaresma, 

e, apoiados na oração, na partilha e no jejum, se preparem para celebrar a santa Páscoa. 

Como Igreja em conversão, irmãs e irmãos, oremos. 

 
4. Em união eclesial, pedimos-Te, Bom Deus, que envies o Teu Espírito 

para que aumente a esperança dos idosos que vivem fechados nos lares, 

     e dos que estão a lutar pela vida nos hospitais. 

     Também tem em Tua boa guarda os que partiram para Ti. 

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

Como Igreja em conversão, irmãs e irmãos, oremos 

 
5. Em união eclesial, pedimos-Te, Bom Deus, que envies o Teu Espírito 

para que aumente a vontade de servir de cada um de nós e da nossa comunidade paroquial. 

Que o mesmo Espírito nos faça sentir fome da Palavra e nos ajude na busca do bem. 

Como Igreja em conversão, irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

 

enhor, nosso Deus, 

que fizestes uma aliança por todas as gerações 

com a descendência de Noé e com os seres vivos, 

concedei-nos a graça de descobrir que só em Vós 

se encontra a fonte do amor e da vida. 

Por Cristo Senhor nosso. 
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