
ORAÇÃO UNIVERSAL DOS FIÉIS PARA O III DOMINGO DA QUARESMA 

 

Irmãos e irmãs em Cristo: 

Com o ardor da nossa sede de Deus, 

Peçamos a Jesus Cristo que dê à sua Igreja e ao mundo inteiro 

a água viva que jorra para a eternidade, 

dizendo (ou: cantando), confiadamente: 

R. Renovai-nos, Senhor, com a vossa Graça  

 

1. Pela Igreja, por esta Diocese de N. e suas comunidades, 

para que o Senhor lhes dê a água viva 

e as torne fonte de graça e de perdão, 

oremos, irmãos. 

 

2. Pelos responsáveis e governantes deste mundo, 

para que o Senhor lhes dê a água viva 

e faça deles homens de paz e de justiça, 

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 os conforte, 

oremos, irmãos. 

 

4. Pelos catecúmenos que caminham para a Páscoa, 

para que o Senhor lhes dê a água viva 

e os ensine a perdoar e a repartir, 

oremos, irmãos. 



5. Pela nossa Paróquia, 

para que se torne cada vez mais atenta 

a todas as pessoas que vivem situações de sofrimento e de aflição 

e, com responsabilidade e ousadia, 

apoie (possa criar um grupo) o(s) nosso(s) grupo(s) de ação social dinâmico(s) e criativo(s), 

oremos, irmãos. 

 

6. Pelo mundo em que vivemos, 

para que, com a consciência de o habitarmos como uma só família humana, 

saibamos torná-lo mais justo e mais fraterno, 

um lugar de partilha em que haja alimento para todos, 

oremos irmãos. 

 

7. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, 

para que o Senhor nos dê a água viva 

e não deixe que fechemos os nossos corações, 

oremos, irmãos. 

 

Senhor, nosso Deus e nosso Pai, 

fazei-nos encontrar em Jesus Cristo 

a fonte da água viva,  

onde a nossa sede de justiça e de santidade 

se pode saciar em plenitude. 

Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ámen. 

 


