
Proposta de preces para a Oração Universal  

durante o Tempo da Criação 2021 

 

 

Domingo XXIII do Tempo Comum (5 de setembro) 

o Por todos os cristãos que, neste Tempo da Criação, são chamados a celebrar 

juntos o dom da criação de Deus e a juntos aprofundar a sua responsabilidade 

comum para com este mundo que nos foi dado como casa onde todos e todas 

tenham lugar e possam viver de forma plena e pacífica, oremos. 

 

Domingo XXIV do Tempo Comum (12 de setembro) 

o Por todos os que lutam por fazer deste mundo, dos seus países, comunidades 

e Igrejas, lugares de acolhimento e de partilha, escutando o clamor da terra e 

dos mais pobres que não têm que vestir ou que comer, oremos. 

 

Domingo XXV do Tempo Comum (19 de setembro) 

o Para que aceitemos o caminho de conversão proposto por Jesus, assumindo o 

serviço como caminho e despojando-nos do desejo de posse e de domínio que 

destrói a harmonia da nossa relação com os homens e mulheres nossos irmãos 

e com a terra, a nossa casa comum, oremos.  

 

Domingo XXVI do Tempo Comum / Dia Mundial do Migrante e do Refugiado (26 de 

setembro) 

o Pelos migrantes e pelos refugiados, que buscam para si e para os seus uma vida 

mais humana, justa e pacífica, para que encontrem no nosso país e nas nossas 

comunidades o acolhimento que lhes é devido como irmãos, oremos. 

o Pelos homens e mulheres, jovens e crianças que se deixam tocar pelo brado dos 

mais pobres e das injustiças decorrentes de sistemas económicos e políticos 

iníquos, e pelos que lutam por estruturas mais sustentáveis e justas, capazes de 

promover e salvaguardar todas as formas de vida e uma vida digna para todos, 

oremos. 

 

 



Domingo XXVII do Tempo Comum (3 de Outubro) 

o Pelos responsáveis das Igrejas e das nações, para que, reconhecendo a 

vocação humana à comunhão como caminho de plenitude, procurem ativamente 

os caminhos capazes de uma vivência efetiva da fraternidade, e por nós, para 

que assumamos desde já este dever comum de sermos cuidadores uns dos 

outros e da criação de Deus, oremos. 

 

 

 Festa de S. Francisco de Assis, termo Tempo da Criação (4 de Outubro) 

o Por todos nós, para que, à imitação de Francisco de Assis, procuremos sempre 

uma vida simples, aberta ao louvor e ao deslumbramento grato perante o dom 

da criação e empenhada na construção de uma fraternidade sem fronteiras, 

acolhedora de toda a diversidade e reconciliada sob a mesma casa de Deus, 

oremos.  


