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Na Festa da Apresentação do Senhor elevamos ao Pai, por Cristo, na comunhão do Espírito 
Santo, a prece da Igreja em favor de toda a humanidade e de modo especial de todos os 
consagrados, ao serviço do Evangelho, no seu caminho de santidade quotidiana. Oremos:  
 

Senhor, santificai-nos no amor. 
 
1. Pai de bondade, pedimos-te pelo Papa Francisco e por todos os ministros da Igreja, para 

que, sustentados pelo teu amor infinito, cresçam sempre mais na capacidade de dar 
visibilidade ao rosto misericordioso de Cristo, na Igreja e no mundo. 
Oremos:  

 
2. Pai de bondade, pedimos-te por todos os consagrados, porção viva e imprescindível da 

Igreja, para que revigorados pelo espírito de entrega e confiança que a festa de hoje nos 
traz, possam caminhar a passos largos e com alegria no caminho de santidade quotidiana. 
Oremos: 

 
3. Pai de bondade, pedimos-te pelos consagrados, que de maneira particular se dedicam ao 

serviço de proximidade nas mais árduas periferias, onde a dignidade humana é 
continuamente ameaçada, para que, fortalecidos por Cristo, luz do mundo, sejam 
mensageiros de vida e de esperança. 
Oremos: 

 
4. Pai de bondade, pedimos-te pelos consagrados de vida contemplativa, para que, animados 

pela ação vivificante do teu Espírito, sejam incansáveis na oferta da vida e da oração como 
oblação alegre e plena de gratidão, para o bem da Igreja e de toda a humanidade. 
Oremos: 

 

5. Pai de bondade, pedimos-te pelos Institutos seculares, para que, movidos pela sua 
fortaleza e bondade inigualáveis, sejam expressão visível da caridade de Cristo no meio do 
mundo e experimentem sempre mais a alegria da própria vocação. 
Oremos:  

 

6. Pai de bondade, pedimos-te pelos jovens, para que, abertos à tua palavra e aos teus sinais, 
possam responder ao chamamento que lhes dirigis amorosamente e descubram na vida 
consagrada religiosa ou secular a via da felicidade e da plena liberdade. 
Oremos: 

 
Deus Pai de bondade, derrama sobre nós a tua graça para que a nossa vida seja cada vez mais 
um hino de louvor e gratidão e aceita as preces que te dirigimos nesta festa da Apresentação 
do Senhor em favor dos consagrados e de toda a Igreja. Por Cristo, nosso Senhor. Ámen. 
 


