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 irmãs e irmãos em Cristo: 

Supliquemos a Jesus ressuscitado que encha dos seus dons a santa Igreja, 

e dê a paz aos crentes e aos não crentes, dizendo, cheios de esperança: 

 

R.: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. 

 

 

1. Em união eclesial, pedimos-Te, Bom Deus, a graça do Teu Espírito 

para que o Papa Francisco, o nosso bispo Manuel, os presbíteros e os diáconos, 

e todos os fiéis da santa Igreja tenham um só coração e uma só alma 

e se sintam renovados neste tempo Pascal. 

Como Igreja que acredita na Ressurreição, irmãs e irmãos, oremos. 

 
2. Em união eclesial, pedimos-Te, Bom Deus, a graça do Teu Espírito 

para que os homens descrentes e ateus despertem para a luz que é Jesus Cristo 

e com Ele passem da morte para a vida, 

Como Igreja que acredita na Ressurreição, irmãs e irmãos, oremos. 

 
3. Em união eclesial, pedimos-Te, Bom Deus, a graça do Teu Espírito 

para que o Senhor Jesus ressuscitado dê aos esposos cristãos e aos seus lares 

a fidelidade, o amor mútuo e o bem-estar. 

Como Igreja que acredita na Ressurreição, irmãs e irmãos, oremos. 

 
4. Em união eclesial, pedimos-Te, Bom Deus, a graça do 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 que acredita na Ressurreição, irmãs e irmãos, oremos. 

 
5. Em união eclesial, pedimos-Te, Bom Deus, a graça do Teu Espírito 

para que a nossa reunião deste domingo encha de dons do Céu a nossa comunidade paroquial 

e lhe dê maior cuidado pelos mais pobres e pelos que sofrem. 

Como Igreja que acredita na Ressurreição, irmãs e irmãos, oremos. 

 
6. Em união eclesial, pedimos-Te, Bom Deus, a graça do Teu Espírito 

     para que as famílias e comunidades da nossa Diocese,  

 na expectativa de acolher a Jornada Mundial da Juventude, em Portugal, em 2023,  

se levantem com alegria para levarem a todos a paz e a misericórdia do Ressuscitado. 

Como Igreja que acredita na Ressurreição, irmãs e irmãos oremos. 

 

 

 

enhor Jesus Cristo, 

que, ao aparecer aos discípulos, lhes destes a paze os enviastes a anunciar a Palavra e o perdão, 

fazei que acreditemos sem ter vistopara alcançarmos a vida eterna em vosso nome. 

Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. 

I 

S 


