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DOMINGO VI DO TEMPO COMUM 
 

 

rmãos e irmãs em Cristo: 

Oremos, para que todos os que sofrem descubram, 

no amor de Deus e nas palavras de Cristo, remédio para os seus males, 

e peçamos, com toda a confiança: 

 

R. Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. 

 

 

 

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 amparados e irradiem confiança, alegria e disponibilidade. 

Como Igreja em caminhada, irmãs e irmãos, oremos. 

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

para que as dioceses e paróquias do mundo inteiro, 

conservem a unidade e a paz e ajudem os homens a caminhar para Deus, 

Como Igreja em caminhada, irmãs e irmãos, oremos. 

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

para que aumente a luz e a esperança aos homens e mulheres que creem em Deus. 

Para que não deem escândalo a ninguém com o seu modo de viver, 

e acolham com respeito e delicadeza quem deles se aproxima. 

Como Igreja em caminhgada, 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 caminhada, irmãs e irmãos, oremos 

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

para quecresça a Fé dos membros da nossa comunidade paroquial, 

e para que todos se preocupem com as coisas do Senhore com o modo de em tudo Lhe agradar. 

Como Igreja em caminhada, irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

 

enhor, nosso Deus, 

que, para curar e salvar o mundo,lhe destes o vosso Filho muito amado, 

ajudai-nos a ver n’Ele o nosso modelo e a pormo-nos ao serviço uns dos outros. 

Por Cristo Senhor nosso. 
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