
DOMINGO II DO TEMPO COMUM 
Irmãs e irmãos em Cristo: 
Oremos a Deus nosso Pai,  
que nos faz conhecer a sua vontade  
através da história do mundo e dos homens,  
e digamos (ou: e cantemos), humildemente:  
R. Ouvi-nos, Senhor. 
Ou: Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. 
Ou: Ouvi, Senhor, a nossa súplica. 

1. Para que a nossa Diocese, suas paróquias e movimentos  
sejam confirmados na fé pelo Papa Francisco,  
sucessor do apóstolo São Pedro,  
oremos, irmãos.  
2. Para que os responsáveis da nossa Pátria  
desenvolvam com entusiasmo o bem comum  
e promovam os direitos dos cidadãos mais necessitados,  
oremos, irmãos.  
3. Para que os jovens da nossa Diocese,  
à semelhança do pequeno Samuel,  
escutem com júbilo a voz de Cristo que os chama,  
oremos, irmãos.  
4. Para que a Igreja de Lisboa em Sínodo 
escute a voz de Deus que a chama ao anuncio da Boa-Nova, 
e como Samuel diga: falai Senhor que o vosso servo escuta,  
oremos, irmãos.  
5. Para que os membros da nossa assembleia  
participem dignamente na Eucaristia  
e cresçam cada vez mais em boas obras,  
oremos, irmãos.  
6. Para que os fiéis defuntos das nossas famílias  
alcancem o perdão dos seus pecados,  
e entrem na vida que não tem fim,  
oremos, irmãos.  

Deus eterno e omnipotente,  
que nos chamais a seguir-Vos 
como o vosso Filho chamou os Apóstolos,  
confirmai no seu propósito os que respondem com decisão  
e renovai o entusiasmo dos que vacilam no caminho.  
Por Cristo, Senhor nosso. 



DOMINGO III DO TEMPO COMUM 
Irmãos e irmãs:  
Para que a nossa resposta ao Evangelho de Jesus 
seja digna de tão grande chamamento, 
dirijamos ao Pai a nossa oração,  
dizendo (ou: cantando), com alegria:  
R. Ouvi-nos, Senhor. 
Ou: Senhor, nós temos confiança em Vós. 
Ou: Senhor, vinde em nosso auxílio. 

1. Pelo Papa N., pelos bispos, presbíteros e diáconos,  
para que, seguindo o caminho da fé,  
irradiem confiança, alegria e disponibilidade,  
oremos ao Senhor.  
2. Pelos jovens da nossa Diocese  
que sentem o chamamento de Jesus,  
para que escutem a sua voz e O sigam,  
oremos ao Senhor.  
3. Pelos responsáveis das nações em todo o mundo,  
para que descubram no Evangelho de Cristo  
o alicerce firme da justiça e da paz,  
oremos ao Senhor.  
4. Pelos que se entregam ao serviço dos mais pobres,  
para que o Senhor lhes dê o seu Espírito  
e a perseverança nas dificuldades,  
oremos ao Senhor.  
5. Por nós que estamos a fazer caminho sinodal,  
para que abramos o coração às mudanças que se impõe  
e saibamos responder com alegria,  
oremos ao Senhor.  
6. Por nós que participamos nesta celebração,  
para que tenhamos o desejo de viver na graça de Deus  
e de a ela voltar, se a viermos a perder,  
oremos ao Senhor.  

Senhor, que, pela boca do vosso Filho, 
dissestes que o tempo se cumpriu  
e está próximo o reino de Deus, 
dai-nos um coração que saiba responder 
às surpresas inesperadas do Evangelho. 
Por Cristo, Senhor nosso. 



DOMINGO IV DO TEMPO COMUM 
Caríssimos irmãos e irmãs: 
Oremos, para que o Senhor  
continue a mandar profetas à sua Igreja 
e nos dê o gosto de escutar as suas palavras, 
dizendo (ou: cantando), confiadamente: 
R. Ouvi-nos, Senhor. 
Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração. 
Ou: Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. 

1. Para que a santa Igreja, presente em toda a terra,  
ampare, estimule e defenda os profetas  
que o Espírito Santo nela faz surgir,  
oremos, irmãos.  
2. Para que as nações em dificuldade  
recebam a ajuda internacional de que precisam  
e assim cresça o bem-estar dos seus habitantes,  
oremos, irmãos.  
3. Para que os diáconos, leitores e catequistas  
dêem testemunho da Palavra que proclamam  
ou ensinam às crianças nos seus grupos,  
oremos, irmãos.  
4. Para que todos os leprosos do mundo,  
encontrem em Jesus o grande amigo  
e, em cada homem, um irmão solidário,  
oremos, irmãos.  
5. Para que os cristãos de Lisboa  
vivam com alegria a caminhada sinodal 
e acolham no coração os apelos do Espírito Santo 
oremos, irmãos.  
6. Para que os membros da nossa comunidade paroquial  
se preocupem com as coisas do Senhor  
e com o modo de em tudo Lhe agradar,  
oremos, irmãos.  

Senhor, nosso refúgio e fortaleza, 
escutai benignamente as orações do vosso povo, 
e concedei-nos, em abundância, 
o que Vos pedimos com fé. 
Por Cristo, Senhor nosso. 



DOMINGO V DO TEMPO COMUM 
Caríssimos fiéis: 
Oremos pela humanidade inteira,  
cheia de angústias e tristezas, 
e elevemos ao Pai celeste a nossa voz suplicante,  
dizendo (ou: cantando), de coração sincero: 
R. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. 
Ou: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. 
Ou: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos Senhor. 

1. Pelo nosso Patriarca Manuel, seu presbitério e diáconos,  
pelos acólitos, leitores e catequistas  
e pelos que exercem algum ministério eclesial,  
oremos ao Senhor.  
2. Pelos missionários enviados a outros povos,  
pelas Ordens e Congregações religiosas  
e pelos movimentos cristãos de apostolado,  
oremos ao Senhor.  
3. Pelos povos e nações do mundo inteiro,  
pela (cidade ou vila ou aldeia) em que vivemos  
e por todos os seus habitantes sem trabalho,  
oremos ao Senhor.  
4. Pelas famílias de toda a terra,  
pelos jovens, suas esperanças e projectos  
e por todas as crianças amadas ou maltratadas,  
oremos ao Senhor.  
5. Pela Igreja de Lisboa em Sínodo,  
por todos os que estão a reflectir sobre os desafios do Sínodo, 
e por aqueles que ainda não se puseram a caminho,  
oremos ao Senhor.  
6. Pelas viúvas e pelos órfãos,  
pelos que sofrem alguma doença incurável  
e por todos os rejeitados deste mundo,  
oremos ao Senhor.  

Deus omnipotente e cheio de misericórdia, 
que, em vosso Filho, percorrestes os caminhos dos homens 
e libertastes de seus males as multidões, 
ouvi a súplica da vossa Igreja 
e socorrei-nos sem demora. 
Por Cristo, Senhor nosso. 



DOMINGO VI DO TEMPO COMUM 
Irmãos e irmãs em Cristo: 
Oremos, para que todos os que sofrem descubram, 
no amor de Deus e nas palavras de Cristo, 
remédio para os seus males, 
e peçamos (ou: e cantemos), com toda a confiança: 
R. Ouvi-nos, Senhor. 
Ou: Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. 
Ou: Senhor, nosso refúgio, ouvi-nos. 

1. Pelas dioceses e paróquias do mundo inteiro,  
para que o Senhor as conserve na unidade e na paz  
e elas ajudem os homens a caminhar para Deus,  
oremos, irmãos.  
2. Pelos fiéis e pelos catecúmenos das nossas paróquias,  
para que Deus perdoe as suas fraquezas,  
dissipe os seus temores e aumente a sua coragem,  
oremos, irmãos.  
3. Pelos funcionários públicos,  
para que não dêem escândalo a ninguém  
e atendam toda a gente com respeito e delicadeza,  
oremos, irmãos.  
4. Pelos doentes que mais sofrem,  
para que encontrem alívio na misericórdia de Cristo  
e na dedicação dos que os tratam e assistem,  
oremos, irmãos.  
5. Pelos grupos que reflectem a Exortação a Alegria do Evangelho,  
para que cresçam na alegria quem vem de Jesus  
e transmitam essa alegria no seu dia-a-dia,  
oremos, irmãos.  
6. Pelos fiéis da nossa comunidade paroquial,  
para que não busquem o próprio interesse,  
mas procurem sempre o bem de todos,  
oremos, irmãos.  

Senhor, nosso Deus, 
que, para curar e salvar o mundo, 
lhe destes o vosso Filho muito amado, 
ajudai-nos a ver n’Ele o nosso modelo 
e a pormo-nos ao serviço uns dos outros. 
Por Cristo, Senhor nosso.  



DOMINGO XI DO TEMPO COMUM  
Caríssimos irmãos: 
Aqui reunidos no Espírito Santo, 
oremos com toda a confiança a Deus Pai, 
pela mediação de seu Filho Jesus Cristo, 
dizendo (ou: cantando): 
R. Atendei, Senhor, a nossa prece. 
Ou: Escutai, Senhor, a nossa oração. 
Ou: Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo. 

1. Pelo Papa Francisco, que preside a toda a Igreja,  
pela nossa Conferência Episcopal  
e pela coragem de todos os bispos e presbíteros,  
oremos ao Senhor.  
2. Pelos cristãos que perderam a fé,  
pelo povo judeu, vinha que Deus plantou,  
e pelos crentes de todas as religiões,  
oremos ao Senhor.  
3. Pela semente lançada à terra por Jesus,  
pelo crescimento da fé na Igreja de hoje  
e por todas as missões e missionários,  
oremos ao Senhor.  
4. Por aqueles que perderam a esperança,  
pelos que foram injustamente condenados  
e pelos que vivem no exílio, longe da pátria,  
oremos ao Senhor.  
5. Pela Igreja de Lisboa em Sínodo,  
por todos os que estão a reflectir sobre os desafios do Sínodo, 
e por aqueles para quem o caminho sinodal é difícil,  
oremos ao Senhor.  
6. Pela nossa assembleia celebrante,  
por toda a comunidade paroquial  
e pelos nossos pais e irmãos que Deus chamou,  
oremos ao Senhor.  

Pai de misericórdia,  
que enviastes o vosso Filho 
a semear a Palavra no coração dos homens, 
fazei que ela germine e dê muito fruto, 
para ser recolhido no celeiro do reino dos Céus. 
Por Cristo, Senhor nosso.  



DOMINGO XII DO TEMPO COMUM  
Irmãs e irmãos em Cristo: 
A oração do humilde atravessa as nuvens. 
Cheios de fé invoquemos o Senhor, 
Pai justo e misericordioso, 
e imploremos humildemente (cantando): 
R. Ouvi-nos, Senhor. 
Ou: Senhor, nós temos confiança em Vós. 
Ou: Senhor, vinde em nosso auxílio. 

1. Pela santa Igreja, barca dos Apóstolos sacudida pelos ventos,  
para que o Senhor desperte a sua fé  
e dissipe todos os seus temores,  
oremos irmãos.  
2. Pelo mundo afligido por males sem conta,  
para que descubra em Jesus, Filho de Deus,  
o profeta que renova a vida dos homens,  
oremos, irmãos.  
3. Pelos navegantes e pescadores em perigo,  
para que a presença invisível de Jesus  
acalme as tempestades e tormentas,  
oremos, irmãos.  
4. Pelos que estão ao serviço do próximo,  
para que nem o fracasso nem a incompreensão  
os façam desistir de seus propósitos,  
oremos, irmãos.  
5. Pelos que ainda não descobriram a força do Evangelho,  
para que o caminho sinodal da Igreja de Lisboa  
os ajude nessa descoberta,  
oremos, irmãos.  
6. Pelos membros da nossa comunidade,  
para que a Palavra e o Pão do Céu que Deus nos dá  
nos tornem novas criaturas,  
oremos, irmãos.  

Senhor, nosso Deus, 
que pela palavra do vosso Filho 
acalmastes os ventos e as ondas, 
aumentai a nossa pouca fé 
para sabermos vencer as tempestades da vida. 
Por Cristo, Senhor nosso. 



DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM 
Caríssimos irmãos e irmãs: 
Com a força que nos vem da fé, 
façamos subir até ao Pai celeste 
súplicas e preces por toda a humanidade,  
dizendo (ou: cantando):  
R. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. 
Ou: Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. 
Ou: Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. 

1. Para que o nosso Patriarca Manuel e os nossos presbíteros e diáconos,  
recordem sempre aos fiéis e aos catecúmenos,  
que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo,  
oremos ao Senhor.  
2. Para que os homens, ao olharem para Jesus,  
que Se fez pobre para nos enriquecer dos seus dons,  
sintam fome e sede de justiça,  
oremos ao Senhor.  
3. Para que a semente que os agricultores lançam à terra  
lhes dê o fruto que eles esperam e desejam  
e traga o sustento àqueles que nada têm,  
oremos ao Senhor.  
4. Para que a fé da mulher que tocou no manto de Jesus  
e a de Jairo, que esperou contra toda a esperança,  
dêem vigor à nossa própria fé,  
oremos ao Senhor.  
5. Para que os cristãos que fazem a reflexão sinodal  
sejam um desafio alegre para os irmãos 
e ajudem a descobrir a Alegria do Evangelho,  
oremos ao Senhor.  
6. Para que os membros da nossa assembleia dominical  
honrem sempre o seu nome de cristãos  
e aliviem a indigência dos mais pobres,  
oremos ao Senhor.  

Pai santo, fonte de todos os bens 
e origem de tudo quanto temos e somos, 
ensinai-nos a reconhecer os benefícios 
que recebemos da vossa liberalidade 
e a louvar-Vos, com a voz e com a vida. 
Por Cristo, Senhor nosso. 



DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM 
Caríssimos irmãos e irmãs: 
Com humildade, peçamos ao Pai 
que venha ao encontro da fé 
de tantos cristãos do mundo de hoje, 
dizendo (ou: cantando), cheios de confiança: 
R. Ouvi-nos, Senhor. 
Ou: Ouvi, Senhor, a nossa oração. 
Ou: Senhor, venha a nós o vosso reino. 

1. Pela nossa Diocese em Sínodo, suas comunidades e movimentos,  
pelos acólitos, leitores e catequistas  
e pelos ministros extraordinários da comunhão,  
oremos, irmãos.  
2. Pelos governantes de todas as nações,  
pelo progresso e bem-estar dos cidadãos  
e pela verdadeira paz e liberdade,  
oremos, irmãos.  
3. Pelo povo de Israel e seus vizinhos,  
pelos profetas que Deus envia a este mundo  
e pelos homens que se opõem a Jesus,  
oremos, irmãos.  
4. Pelos que sentem a fraqueza da sua carne,  
pelos que lutam por ser puros e não conseguem  
e pelos que sofrem perseguições por amor de Cristo,  
oremos, irmãos.  
5. Pelos que na nossa comunidade não têm emprego,  
pelas famílias que podem gozar férias  
e por todas aquelas que as não têm,  
oremos, irmãos.  

Pai santo, ensinai-nos a acreditar 
no dom da graça do vosso Filho 
e, por esta santa Eucaristia, 
tornai-nos fortes na fraqueza 
e manifestai em nós o vosso poder. 
Por Cristo, Senhor nosso.  
 


