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

Salmo Responsorial 32 (33)
Refrão: Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia.

A palavra do Senhor é recta,
da fi delidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.

Os olhos do Senhor estão voltados
para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.

A nossa alma espera o Senhor:
Ele é o nosso amparo e protector.
Venha sobre nós a vossa bondade,
porque em Vós esperamos, Senhor.



Preces

P: Irmãos e irmãs: Oremos por todos aqueles que se preparam para celebrar 
a Páscoa, conduzidos pela Palavra e pelo Espírito, dizendo:

Kyrie, eleison.

1. Pela santa Igreja, pelos seus fi éis e catecúmenos, para que a vitória de Jesus 
sobre o mal lhes dê a graça de vencer as tentações da vida, oremos, irmãos.

2. Para que os governos de todas as nações do mundo defendam os seus 
cidadãos e os seus direitos à dignidade, à saúde, à educação, ao trabalho, ao 
alimento e à paz, oremos, irmãos.

3. Pelos órfãos, as viúvas e todos os que sofrem, para que o Senhor lhes dê a 
água viva, os proteja, lhes dê alívio e conforto, oremos, irmãos.

4. Por todos aqueles que estão de luto, para que Jesus Cristo lhes encha o 
coração da Sua paz, oremos, irmãos.

5. Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial de Valongo, para que, 
unidos à paixão e morte do Redentor, sejamos conduzidos à glória da Res-
surreição, oremos, irmãos.

P: Senhor, nosso Deus, dai-nos a graça de reconhecer  no vosso Filho, Aque-
le que é a verdadeira luz do mundo e pão da vida e iluminai os nossos cora-
ções com a Palavra e sinais do Evangelho. Por Cristo, nosso Senhor.

Pai-Nosso
Avé Maria

P: Deus todo-poderoso, olhai para a fragilidade da nossa natureza humana, 
fortalecei a esperança dos vossos fi éis pela Palavra que Cristo nos veio anun-
ciar, Ele 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 abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eter-
na.
R: Ámen.


