
Intenções para Oração dos Fiéis 

 

Sugestão I  

Refrão: Nós Te damos graças, Senhor nosso Deus, Criador de tudo quanto existe! 

Laudato si’! 

Atende, Senhor, a oração da Tua Igreja, para que ela saiba olhar a Criação como um 

projeto do amor de Deus e saiba responder, com discernimento e solicitude, às 

exigências do nosso tempo! 

Para que nós, membros desta comunidade, saibamos em cada dia rememorar a Páscoa 

do Senhor, e que a alegria da conversão interior nos mova até às periferias e nos 

leve a uma ecologia integral. 

Para que reconheçamos os nossos pecados contra a Criação e mudemos o nosso olhar, o 

nosso coração e as nossas práticas de vida, na relação com Deus, com os outros, 

com a Natureza. 

Por todos os que sofrem, vítimas da pobreza, da fome, da doença, da guerra, da 

exploração desumana, da privação da liberdade.  

Pelos responsáveis que têm o poder civil, económico e militar, para que se 

comprometam na resolução dos conflitos e se empenhem na construção da 

Justiça e da Paz. 

 

Sugestão II 

Refrão: O Senhor é o Criador, n’Ele está a minha esperança! Laudato si’! 

ou  

Eu bendirei o Senhor, na obra da Sua Criação! Laudato si’! 

No nosso dia a dia, ajuda-nos, Senhor,  

a viver no respeito pela Tua Criação! 

a contemplar-Te na beleza do universo, onde tudo nos fala de Ti!  

a contemplar a Natureza e a saber vê-la como um dom que vem de Ti! 

a descobrir a alegria de uma vida simples, de sobriedade nos gastos e de partilha  

  com as nossas irmãs e irmãos. 

a reconhecer que a nossa responsabilidade e o nosso dever de conservar a  

  Natureza e de continuar a obra divina da Criação fazem parte da nossa fé. 

a ouvir o clamor dos pobres, fracos e vulneráveis, e os gemidos da terra   

  maltratada pelos nossos estilos de vida, de produção e consumo.  

… / … 



Pelos responsáveis que têm o poder civil, económico e militar, para que se 

comprometam na resolução dos conflitos e se empenhem na construção da 

Justiça e da Paz. 

Senhor nosso Deus, dá aos ministros que presidem e servem em Teu nome inteligência, 

discernimento, caridade, misericórdia e espírito de pobreza! 

 

 

 

 


