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ORAÇÃO UNIVERSAL

Esquema 1
Jesus ama a Sua esposa que é a Igreja, por isso quis estabelecer uma Aliança
connosco e a Sua mensagem é alegria e vinho novo. Peçamos ao Pai que nos
conceda a graça de perseverarmos na fidelidade a essa Aliança dizendo:
Renovai Senhor a Vossa Aliança
1. Por todos aqueles a quem o Senhor concede a missão de conservar o depósito da fé
na fidelidade na Aliança com Deus estabelecida, oremos
2. Por todos aqueles que, nas nossas dioceses, são chamados rezam e trabalham em
prol das vocações sacerdotais, oremos
3. Por todos aqueles que, sentindo o chamamento de Deus ao sacerdócio, respondem
com generosidade e alegria, oremos
4. Pelos nossos Seminários, seus formadores e alunos, para que a exemplo do Mestre,
se deixem orientar pelo apelo da sua Mãe – “Fazei o que Ele vos disser”, oremos
4. Por todos aqueles que em família testemunham fielmente o vinho novo da Aliança
de Deus com os homens, oremos
Senhor nosso Deus, derramai sobre nós a Vossa graça para que a nossa vida
tenha um sabor de vinho novo que o Evangelho oferece. Por Cristo.
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Esquema 2

Irmãs e irmãos:
Nas Bodas de Caná, a Mãe de Jesus surge como figura mediadora e promotora
da realização da vontade do seu Filho Jesus. Elevemos as nossas súplicas ao Pai
dizendo:
Interceda por nós a Virgem cheia de Graça
1. Pelos ministros ordenados, religiosos e consagrados, para que encontrem no
«Sim» da Mãe de Jesus o perfeito testemunho de seguimento discipular, oremos por
intercessão de Maria:
2. Pela Igreja peregrina neste mundo, para que a exemplo de Nossa Senhora esteja
disponível para se colocar ao serviço dos mais necessitados, oremos por intercessão de
Maria:
3. Pelos nossos Seminários, seus formadores e alunos, para que a exemplo do Mestre,
se deixem orientar pelo apelo da sua Mãe – “Fazei o que Ele vos disser” -, oremos por
intercessão de Maria:
4. Pelos jovens da nossa Diocese, para que se deixem atrair pelo exemplo da Jovem
de Nazaré e se disponham a fazer tudo o que Jesus quiser, oremos por intercessão de
Maria:
5. Pelas comunidades cristãs para que sejam verdadeiras escolas de escuta e
obediência à Palavra de Deus, oremos por intercessão de Maria:
Senhor nosso Deus, fazei que escutando a Mãe do Vosso Filho, sejamos capazes
de aceitar tudo quanto Ele nos pede. Por Cristo, nosso Senhor.
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Esquema 3
Irmãs e irmãos:
O sinal de Jesus em Caná da Galileia é já antecipação do banquete da
Eucaristia. Dirijamos ao Pai as nossas humildes orações dizendo:
Pai-nosso que estais nos céus ouvi-nos
1. Por aqueles a quem Jesus confere a missão de celebrar o Sacrifício Eucarístico,
para que encontrem o sentido de ser do seu ministério, oremos:
2. Pelos seminaristas e seus formadores, para que na celebração diária da Eucaristia
aprendam com Jesus a dar a vida pelo mundo, oremos:
3. Pelas famílias e comunidades paroquiais, para que encontrem no Banquete
Eucarístico a abundância dos dons celestes e o alimento da sua fé, oremos:
4. Pelos que nos precederam na fé e testemunharam um verdadeiro amor à Eucaristia
para que, bebendo agora o vinho novo da Salvação intercedam por nós junto do Eterno
Pai, oremos:
Deus, senhor de Misericórdia, multiplicai em nós os frutos e os dons que o Vosso
Filho nos dá na comunhão do seu Corpo e Sangue, Ele que é Deus convosco na
unidade do Espírito Santo.
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