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Oração 
Para qualquer momento de oração pessoal ou comunitária

Senhor, nosso Deus e nosso Pai,  que em Jesus Cristo vosso Filho, consti-
tuístes Pastores e Mestres para guiar o vosso povo;Fortalecei na paz e na 
esperança a Igreja que peregrina na Diocese de Bragança-Miranda;

Dai àquele que escolhestes para a guiar como Pastor, um coração dócil 
e corajoso, enamorado da vossa Palavra, zeloso na evangelização, entra-
nhadamente fiel à Igreja e ao ministério que lhe confiais;

Velai para que esteja disponível para servir os fracos, encorajar os tími-
dos, levantar os pecadores e a todos conduzir para Vós;
 
Fortalecei-o na fé, na esperança e na caridade para que, crescendo com o 
vosso povo, o confirme na comunhão. Por Cristo, nosso Senhor.

Prece para a Eucaristia 
Última petição na Oração dos Fiéis

Pela Igreja peregrina na Diocese de Bragança-Miranda, para que Deus lhe 
envie um Pastor empenhado no ministério e dócil ao Espírito Santo, de 
tal modo que a governe com suavidade e firmeza, fortificando-a na fé, na 
esperança e na caridade, oremos ao Senhor.

Prece para a Liturgia das Horas 
Última prece de Laudes e Vésperas

Senhor Jesus, nosso Mestre e Pastor, lembrai-vos da vossa Igreja que pe-
regrina na Diocese de Bragança-Miranda, e enviai-lhe um Pastor segundo 
o vosso coração, que a conduza para Vós e de Vós a alimente.   
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