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Refrão: O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David.
O Senhor fez um juramento a David
e não voltará atrás:
«Colocarei no teu trono
um descendente da tua família».
O Senhor escolheu Sião,
preferiu-a para sua morada:
«É este para sempre o lugar do meu repouso,
aqui habitarei, porque o escolhi».
«Darei a David um poderoso descendente
e farei brilhar uma luz para o meu Ungido.
Cobrirei de confusão os seus inimigos,
mas sobre ele farei resplandecer o diadema».

Preces
P: Irmãos e irmãs: Elevemos ao Pai do Céu as nossas súplicas, para que caminhemos na santidade e na justiça, dizendo, cheios de fé:
Fazei-nos santos, Senhor, porque Vós sois Santo.
1. Pela Igreja una e santa, para que exprima em seus dons e carismas a santidade com que Deus a dotou, oremos.
2. Por todos nós, chamados à santidade pelo Batismo, para que vivamos
sempre a Páscoa do Senhor ressuscitado, oremos.
3. Por todos os que serão ordenados este ano, para que a Palavra de Deus
seja a fonte do seu testemunho ministerial, oremos.
4. Pelos avós, que no seio da família ajudam os pais a modelar o coração dos
ﬁlhos, para que o Espírito Santo os ilumine, oremos.
5. Por todos nós reunidos na assembleia dominical, para que, na vinda de
Cristo Salvador, Ele nos chame para a sua direita no seu Reino, oremos.
P: Concedei-nos, Senhor, por intercessão de todos os santos, a graça de imitarmos cada vez mais a Cristo, para um dia participarmos na sua glória. Por
Cristo, nosso Senhor.
Pai-Nosso
Avé Maria
Oração ﬁnal
P: Senhor, que na vossa admirável providência quisestes que o vosso Filho Unigénito nascesse duma família
humana para que os homens, em admirável mistério,
renascessem para uma vida nova, santiﬁcai com o espírito de adopção os ﬁlhos que alimentastes com o Pão
da Vida.
R: Ámen.

P: O Senhor nos abençõe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna.
R: Ámen.

