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Domingo XXXII
Preces a juntar às próprias do dia
- Senhor, neste domingo em que celebramos o 1º dia da Semana dos Seminários,
queremos pedir-te a graça de formarmos cada vez mais discípulos missionários na nossa
comunidade.
- Senhor, que ao longo desta semana possamos rezar pelos seminaristas e préseminaristas da nossa diocese, para que sejam fiéis na intimidade contigo e no desejo
contante de serviço à tua Igreja

Domingo XXXIII
Preces a juntar às próprias do dia
- Senhor, no final de mais uma semana de oração pelos seminários, queremos dar-te
graças por todas as iniciativas que decorreram na nossa diocese e nas nossas
comunidades cristãs onde os seminaristas e pré-seminaristas foram recordados.
- Senhor, queremos dar-te graças ainda pelo empenho e dedicação dos membros das
equipas dos nossos seminários e pré-seminários - padres, professores e outros
colaboradores.

Esquema completo
Pode ser usado em diversas ocasiões (missas semanais, orações de grupo, reuniões
paroquiais…).

Senhor Jesus que chamaste os teus discípulos e continuar a chamar homens e
mulheres para o serviço do teu reino, nesta semana de Oração pelos Seminários,
dirigimos o nosso coração para ti, dizendo:
Ensina-nos a formar discípulos missionários
1. Por todos aqueles a quem o Senhor chamou a servir a Igreja, para que possam pelo
seu exemplo e testemunho falar da alegria do evangelho e da missão, oremos
2. Por todos aqueles que, na nossa diocese, trabalham com entusiasmo em prol das
vocações sacerdotais, oremos
3. Por todos aqueles que, sentindo o chamamento de Deus ao sacerdócio, ganham a
coragem de responder com generosidade e sem medo ao convite do Senhor, oremos
4. Pelos nossos Seminários - pelos seus formadores, alunos e colaboradores - para
que continuem a servir a Igreja nesta difícil missão com alegria e espírito de total
entrega, oremos
5. Por todos aqueles que já disseram sim, sobretudo os nossos seminaristas, para que
sejam formados na lógica do evangelho e à luz do Concílio Vaticano II, oremos
6. Por todas as comunidades cristãs para que percebam a sua grande missão de
chamar e de cuidar das vocações, oremos
Senhor nosso Deus, derramai sobre nós a Vossa graça para que a nossa vida
seja cada vez mais missionária e cada um de nós se sinta mais discípulo. Por
Cristo, nosso Senhor.

