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22 a 24 outubro 2021 

Subsídios para uma celebração litúrgica 

 

Leituras bíblicas sugeridas: 

 

Antigo Testamento 

 

Jeremias 14, 7-9 

Lamentações 3, 19-24 

 

Salmos 

23, 27, 91 ou 121 

 

Novo Testamento 

Romanos 12, 9-12 

Efésios 2, 19-22 

Colossenses 3, 16-17 

I Pedro 5, 6-7 

 

Evangelho 

Mateus 11, 28-30 

Lucas 12, 22-31 

João 14, 1-6 

 

 

 

 

 



Litania de Oração e de Ação de Graças - «Memória-Luto-Esperança» 

 

- Oramos ao Senhor, 

ao Deus que é o nosso protetor e a nossa força, 

sempre pronto a ajudar em tempos de adversidade. 

Oramos pelas nossas comunidades: 

 

pelos idosos, confinados às suas casas, 

pelas crianças e jovens, no seu regresso à escola e à Universidade, 

por aqueles que perderam rendimentos,  

pelos que ficaram afetados na sua saúde pelo vírus do Covid-19, 

por …… 

 

Silêncio 

 

O Senhor está connosco. 

O Deus de Jacob é o nosso refúgio. 

 

- Senhor, confiamos em Ti, dado que o Teu Amor é constante 

e traz-nos conforto e cura. 

Damos-Te graças: 

pelos nossos irmãos e irmãs membros do Corpo de Cristo, 

pelos hospitais e todos os que cuidam da saúde, 

pelos que cuidam dos doentes e moribundos, 

por ….. 

Silêncio 

 

O Senhor está connosco. 

O Deus de Jacob é o nosso refúgio. 



- Senhor, que as nações ouçam a Tua voz, 

e reconheçam que Tu és Deus. 

Oramos pelo mundo: 

 

pelos líderes das nações e seus governantes, 

pelos responsáveis da saúde pública e os cientistas, 

pelas áreas da sociedade mais afetadas pela pandemia, 

por ….. 

 

Silêncio 

 

O Senhor está connosco. 

O Deus de Jacob é o nosso refúgio. 

 

 

- Dando graças pela ressurreição de Teu Filho nosso Salvador Jesus Cristo, 

recordamos com saudade e gratidão todos os que morreram durante a pandemia e 

imploramos-Te que neles se cumpra a tua vontade perfeita. 

 

Oramos pelos que vivem o luto, para que o façam com uma fé verdadeira e uma 

esperança firme. 

Assinalando as mais de 18.000 vítimas do Covid-19 em Portugal, 

lembramos hoje em especial ….. 

 

Silêncio 

 

O Senhor está connosco. 

O Deus de Jacob é o nosso refúgio. 

 

 



- «No Senhor pomos a nossa Esperança, é Ele que nos ajuda e protege». 

A Esperança constrói-se e fundamenta-se no dia a dia solidário e na confiança no 

Senhor da nossa História. 

Anima-nos e fortalece-nos o testemunho diário e comprometido: 

de muitos homens e mulheres, 

de muitos jovens e idosos, 

e das crianças que na sua alegria e necessidade são verdadeira imagem de 

Deus, 

e ainda ….. 

 

Silêncio 

O Senhor está connosco. 

O Deus de Jacob é o nosso refúgio. 

 

Pai de misericórdia, 

acolhe estas orações, 

por amor de teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ámen. 

 

 

Oração conclusiva  

 

Que o Deus da esperança 

nos encha de completa alegria e paz na fé, 

para que transbordemos de esperança, 

pela força do Espírito Santo; 

e a bênção … 

 

 

 

(Subsidios litúrgicos adaptados pelo Bispo Jorge Pina Cabral de «A Service of the Word During 

the Time of Coronavirus»/Church of Ireland) 


