
INTENÇÕES PARA A SEMANA DO CONSAGRADO 
[26 de janeiro a 2 de fevereiro de 2023] 

Peregrinos da Esperança 
 

Dia Intenção 

26 de janeiro 
Quinta-feira  
Memória de 

S. Timóteo e S. Tito 

Rezemos pela santa Igreja fundada sobre Pedro, para que nela se 
anuncie aos homens do nosso tempo o apelo urgente da conversão 
ao Evangelho, e sinta a “responsabilidade de encontrar as formas 
adequadas para que o Ano Santo a acontecer em 2025 possa ser 
preparado e celebrado com fé intensa, esperança viva e caridade 
operosa”, como pede o Papa Francisco. 

27 de janeiro 
Sexta-feira 

 

Renova, Senhor, o coração de todos os consagrados que entregam as 
suas vidas em tuas mãos. Infunde as graças necessárias para que cada 
um de nós seja: Espelho do teu rosto, Farol da Tua luz, Instrumento 
do teu amor. Torna-nos assim “Peregrinos da Esperança” neste 
mundo cada vez mais descristianizado, para que o teu reino seja uma 
realidade no meio de nós. 

28 de janeiro 
Sábado 

Memória de 
S. Tomás de Aquino 

Neste dia em que celebramos São Tomás de Aquino, que foi um santo 
sacerdote e médico, pedimos pelos sacerdotes, consagrados e 
consagradas que dedicam a sua vida a curar toda a espécie de doença 
do corpo ou da alma, trabalham pela paz, pela justiça e pela 
reconciliação, pelos que se esforçam 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. 

29 de janeiro 
Domingo 

Domingo IV 
do Tempo Comum 

Senhor, Tu que abres estradas onde nós não vemos caminhos, 
fazendo florescer a Esperança no nosso coração; deixa que hoje e 
sempre me sinta peregrina/o dessa Esperança e reze a prece do 
peregrino: Senhor, “que nunca me falte a estrada que me conduz, a 
estrela que me ilumina, a força que me levanta, o amor que me 
humaniza, a paz que me equilibra, a fé que me anima e o pão nosso 
de cada dia”. 

30 de janeiro 
Segunda-feira 

 

Rezemos pela Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023) e pelos 
jovens que buscam sentido para as suas vidas, para que encontrem na 
vida de especial consagração um modelo de felicidade e de entrega a 
Jesus e tenham a coragem de arriscar, num compromisso duradouro.  

31 de janeiro 
Terça-feira 

Memória de 
S. João Bosco 

Rezemos para que Jesus Cristo, o Bom Pastor que nos ensina a pedir, 
a procurar e a bater, aumente a nossa esperança e a confiança de 
que Ele nos enviará as vocações necessárias para o desenvolvimento 
dos ministérios existentes nas nossas congregações e na Igreja.  

1 de fevereiro 
Quarta-feira 

 

Rezemos pela humanidade que vive e sofre as consequências das 
guerras e injustiças múltiplas, da pandemia e das catástrofes naturais, 
para que o Senhor dê sabedoria aos cientistas e a todas as pessoas de 
boa vontade, um coração compassivo, misericordioso, humano e 
fraterno. 

2 de fevereiro 
Quinta-feira 

Dia do Consagrado. 
Apresentação do Senhor 

Rezemos pelo Papa Francisco, Bispos, Sacerdotes, Diáconos e por 
todos os Consagrados, para que as suas vidas sejam um verdadeiro 
testemunho do seguimento de Jesus, interpelando outros a seguirem 
a voz de Deus que chama.  

 


