Oração dos fiéis – Semana do Consagrado – 26/01 a 02/02/2021
Caríssimas irmãs e irmãos:
O Senhor Jesus Cristo, enviado do Pai, chamou-nos a segui-Lo na fidelidade e na alegria
do Seu Evangelho, propondo-nos assim um projeto de vida que nos faz felizes e nos
torna portadores de felicidade para os outros. Conscientes de que o Seu chamamento é
um dom e um desafio, digamos:
Senhor fazei-nos fiéis e felizes.
Pelos membros de todas as Igrejas e comunidades eclesiais e por todos os seus líderes,
- para que a sua busca constante de fidelidade ao Evangelho os faça crescer na unidade e torne
o seu testemunho mais autêntico e mais feliz,
oremos ao Senhor:
Por todos aqueles que se sentem descartados e violentados, vítimas de uma sociedade
indiferente ou discriminatória,
- para que encontrem nos cristãos e em todas as pessoas de boa vontade o sustentáculo e o
compromisso para gerar um mundo mais justo e mais fraterno,
oremos ao Senhor:
Por todas as pessoas vítimas da pandemia ou de tantas outras doenças que devastam a
humanidade,
- para que encontrem na ciência a solução de que precisam e nos decisores políticos e
económicos as escolhas que abrem a todos o acesso aos cuidados de saúde,
oremos ao Senhor:
Pelos discípulos de Jesus que Lhe consagraram as suas vidas nos institutos de vida consagrada
e sociedades de vida apostólica,
- para que descubram na fidelidade de Deus, infundida nas suas vidas, a fonte e a garantia da
sua felicidade e deem disso um testemunho alegre e credível,
oremos ao Senhor:
Por todas as pessoas consagradas que se encontram em situação de fragilidade, de doença ou
de idade avançada,
- para que percebam o quanto as suas vidas são inspiração e fonte de felicidade para muitos,
oremos ao Senhor:
Por todos os cristãos, missionários e missionárias, que foram perseguidos ou mortos por causa
da sua fidelidade a Cristo e à Sua Missão,
- para que as suas vidas doadas se tornem semente de melhor e mais fraterna humanidade,
oremos ao Senhor:
Olhai, Senhor, para todos os vossos filhos e filhas em oração, escutai as suas preces e
fazei que cresçam na fidelidade ao Evangelho, tornando-se assim melhores
testemunhas missionárias, na alegria e na mansidão.
Por Cristo, Senhor nosso.

