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    DOMINGO XXVIII TEMPO COMUM - Festa da Sra. do ROSÁRIO 

 
 

rmãs e irmãos: 

Oremos para que a Igreja e toda a humanidade  

    participem da plenitude de graças e bênçãos 

    com que Deus enriqueceu a Virgem Senhora do Rosário, 

    dizendo, cheios de confiança: 

 

R.   Ouvi-nos, Senhor. 

 

1. Em comunidade, pedimos a inspiração do Espírito Santo e a intercessão da Senhora do Rosário,  

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

     se sintam pastores e deem testemunho do Senhor que Se fez pobre 

     encontrando n’Ele a única riqueza, 

Oremos, irmãos. 

 

2. Em comunidade, pedimos a inspiração do Espírito Santo e a intercessão da Senhora do Rosário, 

para que os homens que governam as nações, não se deixem tentar pelo poder 

     e estejam sempre ao lado dos mais fracos. 

Oremos, irmãos. 

 

3. Em comunidade, pedimos a inspiração do Espírito Santo e a intercessão da Senhora do Rosário, 

     para que os cristãos acreditem na palavra de Deus, 

     experimentem que ela é viva e eficaz e a ponham em prática nas suas vidas. 

Oremos, irmãos. 

 

4. Em comunidade, pedimos a inspiração do Espírito Santo e a interseção da Senhora do Rosário, 

para que aumente a esperança dos idosos, guarde os que partiram 

e ilumine para o bem as crianças e os jovens da nossa comunidade. 

Oremos, irmãos. 

 

5. Em comunidade, pedimos a inspiração do Espírito Santo e a intercessão da Senhora do Rosário, 

para que aumente a vontade de servir de cada um de nós,  

especialmente daqueles que hoje renovam o seu compromisso de serviço na nossa comunidade paroquial. 

     Oremos, irmãos 

 

 

 

 eus, Pai de todos os homens, 

que nos chamais a seguir o vosso Filho, 

fazei que os nossos corações se disponham a ouvir a sua voz 

e se coloquem ao serviço do seu reino. 

Por Cristo Senhor nosso. 
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