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Refrão: Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção.

Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção,
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto.
Na terra se conhecerão os seus caminhos
e entre os povos a sua salvação.

Alegrem-se e exultem as nações,
porque julgais os povos com justiça
e governais as nações sobre a terra.

Os povos Vos louvem, ó Deus,
todos os povos Vos louvem.
Deus nos dê a sua bênção,
e chegue o seu temor aos confi ns da terra.

ORAÇÃO ROGAI

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
R. Ámen.
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Preces
P: Irmãos, somos convidados pelo Santo Padre, durante este mês, a rezar 
pelos educadores. Rezemos por todos aqueles que se dedicam à partilha de 
conhecimentos, dizendo:

Ajuda-nos, Senhor, a construir uma vida digna de Ti.
1. Pelo Papa Francisco, sacerdotes e religiosos, para que sejam sempre a voz 
dos ensinamentos de Jesus, oremos, irmãos.

2. Pelos professores e formadores da nossa sociedade civil, para que tenham 
sempre atitudes fraternas para com os seus educandos, oremos, irmãos.

3. Pelos missionários e por todos aqueles que partem das suas terras para 
ensinar noutros países, para que recebam a força e coragem da partilha fra-
terna com os mais vulneráveis, oremos, irmãos.

4. Pelos catequistas, educadores da fé, para que ensinem aos mais pequenos 
aquilo que Jesus veio ensinar, através das palavras, atitudes, respeito e amor 
ao próximo, oremos, irmãos.

5. Por nós mesmos, chamados pelo Batismo a ser evangelizadores, para que 
sejamos sempre fi éis, através das palavras e das obras, ao testemunho vivo 
do amor ao Pai, oremos, irmãos.

P: Senhor Deus, dá-nos um coração grande para amar, umas mãos fortes 
para trabalhar e uma boca sã para anunciar a Tua palavra de amor, Tu que 
vives e reinas, com o Filho e Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.

Pai-Nosso
Avé Maria

P: Jesus, bom Mestre, a tua vida foi testemunho vivo de 
amor e de acolhimento.
Que o teu Espírito de Amor infunda em nós a tua maneira 
de proceder com os mais frágeis, ajudando-os a construir 
uma vida digna enraizada em Ti e aberta aos irmãos e às 
irmãs.
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.


