
Salmo Responsorial 95 (96)

Refrão: Anunciai em todos os povos as maravilhas do Senhor.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, terra inteira,
cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.

Anunciai dia a dia a sua salvação,
publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas.

Dai ao Senhor, ó família dos povos,
dai ao Senhor glória e poder,
dai ao Senhor a glória do seu nome.

Dizei entre as nações: «O Senhor é Rei»,
sustenta o mundo e ele não vacila,
governa os povos com equidade.

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, oremos a Deus, nosso Pai, e com a confi ança que nos vem 
da promessa da Sua presença, imploremos cheios de alegria:

Senhor, em Vós, confi amos.

1. Para que o Papa Francisco, os bispos e os párocos, recordem sempre que 
viver os mandamentos é a melhor escola para os ensinar, oremos ao Senhor 
das Vocações.
2. Para que os Seminários sejam comunidades que formem pastores com 
capacidade para se relacionarem com o próximo, oremos ao Senhor das Vo-
cações.
3. Para que as comunidades paroquiais estejam atentas aos dons e carismas 
dos jovens, com mais sensibilidade para um futuro sacerdotal, oremos ao 
Senhor das Vocações.

4. Para que as famílias despertem e provoquem os seus fi lhos para uma pos-
sível descoberta da vocação, nos Seminários da nossa Diocese, oremos ao 
Senhor das Vocações.
5. Para que nas catequeses se insista que a questão das vocações sacerdotais 
diz respeito a todos os cristãos e não apenas a alguns, oremos ao Senhor das 
Vocações.
P: Senhor, gravai no coração de todos os fi éis o caminho dos vossos manda-
mento e fazei que em todo tempo e lugar, eles Vos amem de todo o coração 
e ao próximo como a si mesmos. Por Nosso Senhor.

Pai-Nosso
Avé Maria

P: Nós Vos adoramos, Senhor nosso Deus,
admirável e único santo em todos os vossos santos,
e Vos pedimos a graça da santifi cação na pletnitude do 
vosso amor para passarmos desta mesa ao banquete 
da pátria celeste.
Por Cristo nosso Senhor.
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.


