Dia de oração
pela III Assembleia Geral Extraordinária do Sínodo dos Bispos
Domingo, 28 de setembro de 2014

O domingo 28 de setembro será dedicado à oração pela III Assembleia Geral Extraordinária
do Sínodo dos Bispos, que terá lugar de 5 a 19 de outubro, sobre o seguinte tema: «Os
desafios pastorais sobre a família no contexto da evangelização».
Convidam-se as Igrejas particulares, as comunidades paroquiais, os Institutos de vida
consagrada, as associações e os movimentos, a rezar nas Celebrações eucarísticas e noutros
momentos celebrativos, nos dias precedentes e durante os trabalhos sinodais. Em Roma,
rezar-se-á todos os dias na Capela da Salus Populi Romani da Basílica de Santa Maria Maior.
Os fiéis podem unir-se com a sua oração pessoal nesta intenção, sobretudo em família.
Sugerem-se a Oração à Sagrada Família pelo Sínodo, composta pelo Papa Francisco, e
algumas intenções indicativas para a oração universal, que podem ser adotadas nas Santas
Missas dominicais de 28 de setembro, assim como nos dias da realização do Sínodo. Pode-se
acrescentar uma intenção às invocações das Laudes matutinas e às Intercessões das Vésperas.
Além disso, recomenda-se também a recitação do Santo Rosário pelos trabalhos sinodais.

I-

ORAÇÃO À SAGRADA FAMÍLIA PELO SÍNODO

Jesus, Maria e José
em vós nós contemplamos
o esplendor do verdadeiro amor,
a vós dirigimo-nos com confiança.
Sagrada Família de Nazaré,
faz também das nossas famílias
lugares de comunhão e cenáculos de oração,
autênticas escolas do Evangelho
e pequenas igrejas domésticas.
Sagrada Família de Nazaré,
nunca mais nas famílias se vivam experiências
de violência, fechamento e divisão:
quem quer que tenha sido ferido ou escandalizado
receba depressa consolação e cura.
Sagrada Família de Nazaré,
o próximo Sínodo dos Bispos
possa despertar de novo em todos a consciência
da índole sagrada e inviolável da família,
a sua beleza no desígnio de Deus.
Jesus, Maria e José
escutai, atendei a nossa súplica.
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II -

ORAÇÃO UNIVERSAL

Irmãos e irmãs!
Como família dos filhos de Deus e animados pela fé, elevemos as nossas súplicas ao Pai, a
fim de que as nossas famílias, sustentadas pela graça de Cristo, se tornem autênticas igrejas
domésticas onde se vive e se dá o testemunho do amor de Deus.
Oremos e, juntos, digamos:
Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias
Pelo Papa Francisco: que o Senhor, que o chamou a presidir à Igreja na caridade, o sustente
no seu ministério ao serviço da unidade do Colégio episcopal e de todo o Povo de Deus,
oremos:
Pelos Padres sinodais e pelos outros participantes na III Assembleia Geral Extraordinária do
Sínodo dos Bispos: que o Espírito do Senhor ilumine as suas mentes, a fim de que a Igreja
possa enfrentar os desafios sobre a família, em fidelidade ao desígnio de Deus, oremos:
Por aqueles que têm responsabilidades no governo das Nações: que o Espírito Santo inspire
projetos que valorizem a família como célula fundamental da sociedade, segundo o desígnio
divino e sustentem as famílias em situações difíceis, oremos:
Pelas famílias cristãs: que o Senhor, que pôs na comunhão esponsal o selo da sua presença,
faça das nossas famílias cenáculos de oração, íntimas comunidades de vida e de amor, à
imagem da Sagrada Família de Nazaré, oremos:
Pelos cônjuges em dificuldade: que o Senhor, rico em misericórdia, os acompanhe mediante a
ação maternal da Igreja, com compreensão e paciência, no seu caminho de perdão e de
reconciliação, oremos:
Pelas famílias que, por causa do Evangelho, devem deixar as suas terras: que o Senhor, que
com Maria e José experimentou o exílio no Egito, os conforte com a sua graça e lhes abra
caminhos de caridade fraternal e de solidariedade humana, oremos:
Pelos avós: que o Senhor, que foi recebido no Templo pelos Santos anciãos Simeão e Ana, os
torne sábios colaboradores dos pais na transmissão da fé e na educação dos filhos, oremos:
Pelas crianças: que o Senhor da vida, que no seu ministério os acolheu, fazendo deles
modelos para entrar no Reino dos Céus, suscite em todos o respeito pela vida nascente e
inspire programas educativos em conformidade com a visão cristã da vida, oremos:
Pelos jovens: que o Senhor, que santificou as bodas de Caná, os leve a redescobrir a beleza da
índole sagrada e inviolável da família no desígnio divino e sustente o caminho dos noivos que
se preparam para o matrimónio, oremos:
Ó Deus, que não abandonais a obra das vossas mãos, escutai as nossas invocações:
Enviai o Espírito do vosso Filho para iluminar a Igreja no início do caminho sinodal a fim de
que, contemplando o esplendor do verdadeiro amor que resplandece na Sagrada Família de
Nazaré, dela aprenda a liberdade e a obediência para enfrentar com audácia e misericórdia os
desafios do mundo de hoje.
Por Cristo nosso Senhor.
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