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Senhor, agradecemos-Te por estarmos vivos e

saudáveis e pela força que nos tens dado para

juntos darmos a volta a este momento difícil. 

Obrigada pela oportunidade de pararmos, descansarmos,

adaptarmos os nossos horários e encontrarmos novas

formas de estudar e trabalhar. Hoje, temos mais tempo

livre para passarmos em família e lhe darmos mais valor.

Percebemos também agora que alterando os nossos

hábitos podemos ter um planeta mais unido, limpo e

menos poluído.

Pedimos-te ajuda para não perdermos os laços de

amizade com aqueles com quem não podemos estar

agora.

Dá força a quem está a passar dificuldades devido à

crise económica, ao desemprego e à redução das

suas poupanças.

PARÓQUIA DE SÃO PEDRO DA COVA

CAPELA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CATEQUESE 8° E 9° ANO

2020



ORAÇÃO
PELO FIM DA PANDEMIA

Dá alegria e vontade de superação a quem está triste e

sozinho.

Dá-nos sabedoria e consciência para evitarmos o

desperdício e o excesso de consumo, por medo do futuro.

Pedimos-Te saúde e o acesso aos cuidados necessários

para todos.

Evita a morte e a guerra que se tem vindo a sentir

globalmente.

Dá esperança e coragem a todos os cientistas e

profissionais de saúde que estão a trabalhar para por

fim a esta pandemia.

Jesus, mostra-nos o caminho para vivermos uma

liberdade consciente, sem perigo nem medo.

Faz com que haja entreajuda e amor para ultrapassarmos

estes momentos difíceis.

Que nos espere um mundo com paz, união e prosperidade

em breve.
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Ajuda-nos para que todas as pessoas sejam mais

interessadas e preocupadas com os cuidados

necessários a ter. Que todos nos lembremos das normas

e regras de higienização para que façamos parte da

solução.

Rezamos-Te para que não falte o trabalho,

principalmente aqueles que dele dependem, como os

artistas e todos os que vivem da cultura. Que nos voltem

a animar e que todo o país se recomponha 

Guia-nos para que o mundo volte ao que era antes,

quando podíamos abraçar os nossos amigos e estar mais

próximos da nossa família. 

Ilumina a nossa oração para que saibamos ver-Te neste

momento, em que precisamos de criar novas rotinas e

dela tirar o melhor partido.

Que nunca percamos a esperança e a fé em Ti.

Senhor, dá-nos a Tua mão.

Amém.
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