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DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR – 1

I rmãs e irmãos:
Contemplando a Cristo, nosso Salvador,

oremos pela salvação de todos os homens,
vítimas do ódio, da violência e da injustiça,
dizendo (ou: cantando), confiadamente:

R. Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Abençoai, Senhor, o vosso povo.

Ou: Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos.

1. Para que os ministros e os fiéis da santa Igreja
 anunciem com a palavra e com a vida 
 que Jesus é o Salvador do mundo,
 oremos.

2. Para que os responsáveis das nações, em toda a terra,
 trabalhem pela justiça e pela paz
 e promovam os valores fundamentais da vida,
 oremos.

3. Para que os homens e as mulheres que estão doentes
 encontrem na paixão do Redentor
 um sentido para o seu sofrimento,
 oremos.

4. Para que aqueles que não sabem perdoar
 escutem Jesus, que, na hora da agonia,
 pediu ao Pai o perdão para os seus algozes,
 oremos.

5. Para que os fiéis da nossa comunidade (paroquial),
 unidos em esperança àqueles que já partiram,
 entrem na oferenda pascal de Jesus Cristo,
 oremos.

(Outras intenções: jovens do mundo inteiro e seus animadores ...).

S enhor,nosso Deus,
que Vos dignastes contar-nos entre o número daqueles

para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expirar,
dai-nos a graça de descobrir, à luz da fé,
o amor infinito com que nos amais.
Por Cristo Senhor nosso.

QUARESMA



192

Ou
DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR – 2

C aríssimos fiéis:
Com os olhos voltados 

para Aquele que por nós foi crucificado, 
oremos pelos nossos irmãos que sofrem,
dizendo (ou: cantando), cheios de confiança:

R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.

Ou: Christe, eléison.

Ou: Senhor, tende piedade de nós.

1. Para que Jesus, em agonia no jardim,
 tenha piedade dos que vivem aflitos,
 oremos.

2. Para que Jesus, flagelado e torturado,
 tenha piedade dos que mais sofrem,
 oremos.

3. Para que Jesus, coroado de espinhos, 
 tenha piedade dos que não são respeitados,
 oremos.

4. Para que Jesus, a caminho do Calvário,
 tenha piedade dos que arrastam a cruz da vida,
 oremos.

5. Para que Jesus, expirando no madeiro,
 tenha piedade dos que estão em agonia,
 oremos.

6. Para que Jesus, ressuscitado e glorioso,
 tenha piedade de todos nós,
 oremos.

(Outras intenções: grupos de jovens da diocese e da paróquia ...).

S enhor Jesus Cristo,
concedei a todos os homens que sofrem

a graça de se unirem à vossa Paixão
e de porem a sua esperança na vossa Ressurreição.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. 

ANO C


