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rmãos e irmãs: 

Oremos a Deus Pai que está nos céus, 

pedindo-Lhe,  pela mediação de Jesus Cristo, 

a graça de escutar a sua voz, e imploremos, humildemente: 
 

R. Ouvi-nos, Senhor. 

 

 

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

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

 escutem a voz desse mesmo Espírito  que os convida a converterem-se ao Evangelho. 

Como Igreja em conversão, irmãs e irmãos, oremos. 

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

para que na nossa pátria e em todo o mundo surjam homens responsáveis e decididos, 

que trabalhem pelo bem dos cidadãos. 

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 do Oriente e do Ocidente 

e sejam homens e mulheres de fé como Abraão obedecendo sempre à voz de Deus. 

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 e acolhas 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. 

Para que recebamos a luz de Cristo transfigurado e vivamos sempre na Sua presença. 

Como Igreja em conversão, irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

 

eus de Jesus Cristo e nosso Pai, 

dai-nos uma fé tão grande e tão profundacomo aquela que destes a Abraão, 

que o levou a não Vos recusar Isaac, o filho a quem ele amava tanto. 

Por Cristo Senhor nosso. 
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