
ORAÇÃO UNIVERSAL PARA A SEMANA DA VIDA CONSAGRADA 

 

Irmãs e irmãos: 

Como Maria em Caná,  

apresentemos a Jesus, Caminho, Verdade e Vida, 

as necessidades do mundo, da Igreja e, de maneira muito especial, da vida consagrada, 

dizendo (ou: cantando) com alegria: 

 

R. Cristo, vida do mundo, ouvi-nos. 

Ou: Escutai, Senhor, a nossa oração. 

Ou: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. 

 

1. Pelo Papa Francisco e pelos nossos bispos, 

pelos presbíteros e diáconos, 

pelos que servem a Igreja nos diversos ministérios e serviços, 

oremos ao Senhor. 
 

2. Pelos governantes dos povos em situações dramáticas, 

pelos que têm responsabilidades sociais, políticas e económicas, 

pelos que trabalham a favor da vida, 

oremos ao Senhor. 
 

3. Pelas famílias que não vivem a alegria do amor, 

pelas que estão abertos ao dom da vocação dos seus filhos, 

pelas que sofrem as exigências vocacionais dos seus membros, 

oremos ao Senhor. 
 

4. Pelos jovens em discernimento vocacional, 

pelos consagrados em período de formação, 

por aqueles que vivem dificuldades no seu caminho de consagração, 

oremos ao Senhor. 
 

5. Pelos religiosos e religiosas que, em clausura, contemplam a Palavra da Vida, 

pelos que vivem e testemunham o amor fraterno na vida comunitária, 

pelos que, no meio do mundo, anunciam o Evangelho da Vida, 

oremos ao Senhor. 
 

6. Pelos consagrados e consagradas que trabalham pela paz, pela justiça e pela reconciliação, 

pelos que trabalham onde a vida se mostra na sua fragilidade ou não é respeitada, 

pelos que estão em perigo de entregar a própria vida pela fidelidade à fé, 

oremos ao Senhor. 

 

7. Pelos chamados a caminhos completamente novos como a jovem de Nazaré, 

pelos consagrados que permanecem de pé nos momentos de fracasso como Maria no Calvário, 

pelas consagradas que manifestam a maternidade da Igreja como a Virgem Mãe no Cenáculo, 

oremos ao Senhor. 

 

Senhor Jesus Cristo, 

Vida que estava junto do Pai e se manifestou na Terra, 

concedei ao mundo e à Igreja a vida que sois vós mesmo 

e fazei de todos os religiosos, à imagem de Maria, consagrados ao serviço da vida. 

Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.  


