9 DE NOVEMBRO
DEDICAÇÃO DA BASÍLICA DE LATRÃO
Irmãos e irmãs:
Em comunhão com a Igreja de Roma, recordando a dedicação da Basílica de Latrão,
mãe de todas as igrejas do mundo, e neste dia em que damos início à Semana dos
Seminários, elevemos com alegria a nossa oração a Deus Pai dizendo (cantando):
R. Santificai, Senhor, a vossa Igreja.
1. Pela santa Igreja católica e apostólica, para que as águas do rio da vida a façam
produzir frutos abundantes de santidade. Oremos, irmãos.
2. Pelo papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que edifiquem a Igreja sobre o alicerce dos Apóstolos e, como eles, eduquem a fé dos
catecúmenos. Oremos, irmãos.
3. Para que os cristãos da nossa Diocese tenham em Deus o seu refúgio e a sua
força e a Ele se entreguem, desde o romper de cada aurora. Oremos, irmãos.
4. Para que o Espírito Santo que habita em nós suscite a paz nos corações dos
seus fiéis e sacie com os seus dons todos os homens. Oremos, irmãos.
5. Para que os religiosos, as religiosas e os leigos, fiéis ao seu batismo e aos dons
de Deus, cooperem no crescimento das comunidades cristãs. Oremos, irmãos.
6. Para que os que vêm orar a esta igreja aprofundem a sua vocação de filhos de
Deus, ao participarem na Palavra e na Eucaristia. Oremos, irmãos.
7. Para que os Seminários sejam sempre e cada vez mais “casa e escola do Evangelho” e neles se formem padres segundo o coração de Cristo e servidores da
alegria do Evangelho. Oremos, irmãos.
8. Para que todos nós que hoje nos reunimos para celebrar a nossa fé, sobretudo
ao longo desta semana, tenhamos presente, nas nossas orações, aqueles que
o Senhor chama à vocação sacerdotal e para que todos nos sintamos mais
responsáveis pelas vocações ao ministério ordenado. Oremos irmãos.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que no corpo do vosso Filho feito homem construístes o templo da vossa glória, transformai a nossa oração comum em fonte de
bênção para a humanidade e fazei que surjam na nossa comunidade vocações ao
ministério ordenado. Por Cristo, nosso Senhor…
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16 DE NOVEMBRO DE 2014
DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM
Irmãos e irmãs:
Vigiar é estar atento às nossas necessidades e às dos outros. Numa atitude de serviço
e disponibilidade, neste dia de encerramento da Semana dos Seminários, elevemos ao
Senhor as nossas súplicas e peçamos com fé, dizendo (cantando):
R. Escutai, Senhor, a nossa oração.
1. Pela Igreja que ainda hoje, em muitos lugares, sofre perseguição por causa do
Evangelho, pelo Papa Francisco e por todos os pastores que entregam as suas
vidas no testemunho da alegria do Evangelho. Oremos ao Senhor.
2. Pela nossa diocese de N., pelo nosso bispo N., pelos sacerdotes e diáconos,
para que todos cresçamos na fidelidade ao Evangelho, na alegria da vida cristã
e na comunhão fraterna. Oremos ao Senhor.
3. Pelas vocações sacerdotais para que nunca faltem pastores ao povo cristão
que o alimentem com o anúncio da Palavra e reparem as suas forças com a
celebração dos sacramentos. Oremos ao Senhor.
4. Pelas comunidades cristãs que não podem celebrar a Eucaristia por falta de
sacerdotes, para que não desfaleçam e nelas nunca falte a oração sincera e
humilde pelas vocações sacerdotais. Oremos ao Senhor.
5. Pelas famílias cristãs para que sejam generosas quando algum dos seus filhos
manifestar o desejo de entregar a sua vida ao serviço da Igreja, seguindo a
vocação sacerdotal. Oremos, ao Senhor.
6. Pelos jovens das nossas comunidades e movimentos para que estejam disponíveis para responder com generosidade se o Senhor os chamar a dedicarem as suas vidas ao serviço do Evangelho e saibam responder com generosidade e confiança. Oremos ao Senhor.
7. Pelos formadores dos Seminários para que, pelo testemunho da alegria do
Evangelho, saibam ser exemplo de trabalho, de dedicação e de fidelidade à
vontade de Deus Pai, sobretudo para os formandos. Oremos ao Senhor.
8. Pelos jovens que, nos Seminários, se preparam para o sacerdócio para que
Deus os abençoe e os encha de amor a Jesus Cristo e de um grande espírito
de serviço e dedicação ao povo de Deus. Oremos ao Senhor.
Escutai, Senhor, as preces que vos apresentamos neste dia em que, de um modo especial, rezamos pelos Seminários e convertei-nos em bons administradores dos talentos
que a vossa generosidade concedeu a cada um nós fazendo-os render para o bem da
Igreja. Por Cristo, nosso Senhor…
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