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Refrão: Não esqueçais as obras do Senhor.

Escuta, meu povo, a minha instrução,
presta ouvidos às palavras da minha boca.
Vou falar em forma de provérbio,
vou revelar os mistérios dos tempos antigos.

Quando Deus castigava os antigos, eles O procuravam,
tornavam a voltar-se para Ele
e recordavam-se de que Deus era o seu protector,
o Altíssimo o seu redentor.

Eles, porém, enganavam-n’O com a boca
e mentiam-Lhe com a língua;
o seu coração não era sincero,
nem eram fi éis à sua aliança.

Mas Deus, compadecido, perdoava o pecado
e não os exterminava.
Muitas vezes reprimia a sua cólera
e não executava toda a sua ira.

ORAÇÃO ROGAI

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

setembro 2022



Preces
P: Roguemos a Deus, nosso Senhor, que derrame a abundância da sua bên-
ção sobre os seus servos consagrados ao ministério da Igreja, dizendo:

Santifi cai, Senhor, a vossa Igreja.

1. Para que os nossos irmãos se unam mais intimamente a Cristo e sejam 
suas testemunhas no meio do mundo, oremos ao Senhor.

2. Para que façam suas as preocupações dos homens e ouçam a voz do Espí-
rito Santo, oremos ao Senhor.

3. Para que se tornem ministros da Igreja e, com a palavra e o exemplo, con-
fi rmem na fé os seus irmãos e os reúnam a participar na Eucaristia, oremos 
ao Senhor.

4. Para que o Pai mande operários para a sua seara e os encha com os dons 
do seu Espírito, oremos ao Senhor.

5. Para que todos os homens alcancem a plenitude da paz e da justiça, ore-
mos ao Senhor.

P: Senhor, nosso Deus, que distribuís os dons e as funções dos ministérios da 
vossa Igreja, tornai aqueles que chamastes ao sagrado ministério cumprido-
res fi éis da palavra e servidores dedicados do vosso altar. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

Pai-Nosso
Avé Maria

P: Senhor Jesus Cristo,
que nos alimentas na mesa
em que Te ofereces em sacrífi cio de louvor,
faz que o teu povo,
resgatado pela cruz redentora,
seja conduzido à glória da ressurreição.
R: Ámen.

Oração fi nal

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


