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Vós formastes as entranhas do meu corpo
e me criastes no seio de minha mãe.
Eu Vos dou graças, por me haverdes feito tão maravilhosamente:
admiráveis são as vossas obras.

Vós conhecíeis já  a minha alma
e nada do meu ser vos era oculto,
quando era secretamente formado,
modelado nas profundidades da terra.

Ainda em embrião se viam as minhas obras
e já  meus dias estavam marcados no vosso livro;
estavam escritos e fi xados,
ainda antes que um só deles existisse.

Como são difíceis, meu Deus, os vossos desígnios!
Incalculável é  o seu número.
Se os quisesse contar, seriam mais numerosos que a areia
e, se pudesse chegar ao fi m, estaria ainda convosco.

ORAÇÃO ROGAI

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
R. Ámen.
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Preces

P: Irmãos e irmãs: elevemos as nossas súplicas à misericórdia de Deus todo-
-poderoso, para que tenha piedade do seu povo, dizendo confi adamente:

Senhor, tende piedade do vosso povo.

1. Pela Igreja de Deus, santa e católica, para que o Senhor lhe seja propício e 
a faça crescer na fé, na esperança e na caridade, oremos, irmãos.

2. Pelo Papa de Roma, Francisco e por todos os outros Bispos e pelas Igrejas 
que lhes estão confi adas , para que o Senhor as guarde na unidade, oremos, 
irmãos.

3. Por todos os presbíteros, diáconos e fi éis para que o Senhor lhes mostre o 
seu amor e dê paz verdadeira aos seus familiares, oremos, irmãos.

4. Por todos os esposos da nossa Paróquia sintam hoje renovada pelo Espíri-
to Santo a graça do Matrimónio, oremos, irmãos.

5. Pelos religiosos, religiosas e missionários do mundo interior, para que o 
Senhor lhes dê a graça de crescer na fé, na sabedoria e no amor de Deus, 
oremos, irmãos.

P: Senhor, nosso Deus, concedei paz e segurança aos nossos dias e escutai as 
orações dos vossos servos e de todos os fi éis cristãos, neste dia e em todo o 
tempo. Por Cristo, nosso Senhor.

Pai-Nosso
Avé Maria

P: Senhor, Nosso Deus, olhai para todos os ordenados, 
consagrados e consagradas, missionários e casais uni-
dos em matrimónio, para que sejam sempre fi éis ao 
ministério confi ado e sejam a imagem, cada vez mais 
viva e perfeita de Cristo Sacerdote, Bom Pastor, Mestre 
e Servo de todos. Por Nosso Senhor.
R: Ámen.

Oração fi nal

P: O Senhor nos guarde a todos no seu amor e nos 
conduza à vida eterna.
R: Ámen.


