INTENÇÕES PARA A SEMANA DO CONSAGRADO
26 de janeiro a 2 de fevereiro de 2022

Dia

Intenção

26 janeiro Rezemos pelos consagrados e consagradas para que, a exemplo de São
Quarta-feira
Memória de
S. Timóteo e S. Tito

Timóteo e São Tito, sejam autênticos servidores do Evangelho e o
possam partilhar, através da sua vida e testemunho, com todos os
irmãos e irmãs a quem são enviados.

27 janeiro Rezemos por todos os consagrados e consagradas que no último ano
Quinta-feira

partiram para a casa do Pai, vítimas da violência e da pandemia da Covid19. Que Deus Pai de misericórdia os recompense pelo bem que
realizaram em favor dos outros e ao serviço da Igreja.

28 janeiro Rezemos por todos aqueles que procuram na razão o sentido da sua
Sexta-feira
Memória de
S. Tomás de Aquino

existência, para que possam descobrir, no testemunho dos consagrados
e consagradas, Deus como seu criador e doador do sentido da vida.

29 janeiro Rezemos por todas as fraternidades e comunidades de vida consagrada,
Sábado

para que sejam exemplos vivos de fraternidade universal. Que o seu
exemplo de amor e comunhão, que ultrapassa todas as barreiras, possa
interpelar os jovens a uma entrega total a Deus e aos irmãos.

30 janeiro Rezemos por toda a Igreja em caminho sinodal, para que tenha a
Domingo
Domingo IV
do Tempo Comum

coragem de escutar e acolher a todos e encetar novos caminhos de
comunhão e missão, respondendo aos desafios do Evangelho, para a
Igreja e o mundo.

31 janeiro Rezemos pela evangelização dos jovens. Que o desejo de amar e servir a
Segunda-feira
Memória de
S. João Bosco

Deus em cada irmão e irmã que cruze o seu caminho, anime todos os
consagrados, consagradas e animadores pastorais a aproximarem-se dos
jovens com sabedoria, confiança e fé.

1 fevereiro Rezemos por todos os homens e mulheres, para que sejamos capazes de
Terça-feira

adotar medidas sustentáveis de cuidado pela nossa Casa Comum, a
nossa irmã Terra. Que o testemunho de vida dos consagrados e
consagradas contribua para despertar essa consciência.

2 fevereiro Rezemos por todos os consagrados e consagradas para que, fiéis ao
Quarta-feira
Dia do Consagrado.
Apresentação do
Senhor

carisma legado pelos seus Fundadores, possam encontrar, hoje, novos
caminhos de missão e evangelização, no diálogo com todos, numa
solidariedade humana, vencendo dificuldades e abraçando desafios, com
a graça de Deus e a luz do Espírito Santo.

