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Refrão: O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz.

A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes.

A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal,
para apagar da terra a sua memória.
Os justos clamaram e o Senhor os ouviu,
livrou-os de todas as angústias.

O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado
e salva os de ânimo abatido.
O Senhor defende a vida dos seus servos,
não serão castigados os que n’Ele confi am.

ORAÇÃO ROGAI

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
R. Ámen.
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Preces
P: Peçamos ao Senhor que nos dê um coração capaz de fazer subir até Deus 
a nossa oração por todos os homens, dizendo com humildade:

Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo.

1. Pelo nosso Bispo Manuel e por todos os presbíteros para que saibam 
acolher os pecadores com bondade e sem discriminação, oremos ao Senhor.

2. Pelos povos que sofrem fome e estão em guerra, para que Deus lhes con-
ceda, sem demora, pão e paz, oremos ao Senhor.

3. Pelos que anunciam o Evangelho de Jesus, em particular os missionários, 
e pelos que, pela idade, já estão esgotados, para que o amor de Deus os re-
anime, oremos ao Senhor.

4. Pelos doentes do corpo ou do espírito e pelos idosos, os marginais e os 
rejeitados, para que encontrem amigos que os escutem, oremos ao Senhor.

5. Pelos membros da nossa comunidade, para que, orando a Deus com hu-
mildade, possam, um dia, alcançar a eterna morada, oremos ao Senhor.

P: Senhor, que inspirais as nossas súplicas, atendei às orações dos vossos 
fi éis que Vos pedem, com sincera humildade, por todos os homens a quem 
quereis salvar e tende compaixão de todos nós. Por Nosso Senhor.

Pai-Nosso
Avé Maria

P: Deus todo-poderoso e eterno,
aumentai em nós a fé, esperança e a caridade;
e, para merecermos alcançar o que prometeis,
fazei-nos amar o que mandais.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus
e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo,
por todos os séculos dos séculos.
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.


