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rmãos e irmãs em Cristo: 

Adoremos a Deus, com toda a nossa alma, e oremos, com os outros cristãos, 

pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios, dizendo, com alegria: 
 

R. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. 

 
 

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, 
falem de Cristo, o Salvador crucificado, e anunciem a redenção que vem da Cruz. 

Como Igreja em conversão, irmãs e irmãos, oremos. 

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

para que os servidores da paz e da justiça, 
sejam honestos, imparciais e verdadeiros e 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 os cristãos do mundo inteiro bem como os Judeus, 

adorem de coração sincero ao Deus único e façam dos mandamentos a sua lei. 
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 a atitude que Jesus tomou no templonos recorde que a casa de Deus é casa de oração. 

Como Igreja em conversão, irmãs e irmãos, oremos. 

 
 

 

enhor, nosso Deus, 

que nos reunistes nesta casa da Igreja para escutar e acolher a vossa palavra, 
fazei de nós pedras vivas do templo novo que é o vosso Filho. 

Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. 
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