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rmãs e irmãos: 

Neste Domingo de Ramos e da Paixão, 

invoquemos a bondade de Deus todo-poderoso, 

para que nos conceda o que Lhe pedimos com fé, 

dizendo, cheios de confiança: 

 

R. Abençoai, Senhor, o vosso povo. 

 

 

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

Para queo Papa Francisco, o nosso bispo Manuel, os presbíteros e os diáconos, 

falem a todos do Redentor do mundo, que Se entregou à morte pela humanidade. 

Como Igreja em conversão, irmãs e irmãos, oremos. 

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

para que todos os povos da terra, que sofrem o sarcasmo de outros homens, 

se lembrem da coroa de espinhos de Jesus e proclamem a justiça,  no respeito e na compreensão mútua. 

Como Igreja em conversão, irmãs e irmãos, oremos. 

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

para que neste tempo santo da Quaresma os cristãos se aproximem mais da luz de Cristo 

e pratiquem o que é bom aos olhos 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. 

Que todos nós, com muita esperança, preparemos a Ressurreição de Jesus. 

Como Igreja em conversão, irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

 

enhor, nosso Deus, 

que Vos dignastes contar-nos entre o número daqueles 

para quem o vosso Filho implorou o perdão, ao expirar, 

dai-nos a graça de descobrir, à luz da fé, o amor infinito com que nos amais. 

Por Cristo Senhor nosso. 
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