
ORAÇÃO UNIVERSAL – ANO B 

 
 

DOMINGO IV DO TEMPO DA QUARESMA 
 

 

 

 

rmãs e irmãos em Cristo: 

Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho Unigénito. 

Apoiados no grande amor que Deus nos tem, oremos pela Igreja e por todos os homens, 

dizendo, confiadamente: 

 

R. Iluminai, Senhor, o nosso coração. 

 

 

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, 

e as Igrejas cristãs de todo o mundo façam penitência e anunciem o Evangelho 

Como Igreja em conversão, irmãs e irmãos, oremos. 

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

para que este mundo não rejeite os mensageiros que Deus lhe envia sem cessar, 

e preste ouvidos às palavras dos profetas. 

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 demos graças pelo dom da salvação que Deus nos oferece em Jesus Cristo. 

Como Igreja em conversão, irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

 

enhor, nosso Deus, 

que que ouvis as orações dos vossos servos, 

afastai as trevas que nos cercam, fazei brilhar a luz do vosso Filho 

e dirigi os nossos corações para a luz da sua Páscoa. 

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