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aríssimos irmãos e irmãs: 

Oremos a Deus, nosso Pai, que gravou a sua lei no íntimo dos corações, 

e peçamos-Lhe a graça de O conhecer sempre melhor, dizendo, com alegria: 

 

R. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. 

 

 

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, 

falem aos homens do amor que Deus lhes tem 

e da esperança pascal que o seu Filho trouxe ao mundo. 

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 encontrem formas de viver em paz, 

e se desenvolvam na 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 teus olhos. 

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 sigamos a Cristo e O sirvamos nos mais pobres, nos doentes e nos que sofrem. 

Como Igreja em conversão, irmãs e irmãos, oremos. 

 

 

 

eus, nosso Pai, 

escuta aqueles por quem o teu Filhoaceitou cair na terra e morrer 

e faz brotar em nossos corações o desejo de seguirmos os seus passos. 

Por Cristo Senhor nosso. 
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