
02 DE AGOSTO DE 2020 – 18º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

O Senhor nos convida para nos sentarmos à mesa que Ele próprio preparou, 

oferecendo-nos gratuitamente o alimento que sacia a nossa fome de vida, de 

felicidade e de eternidade. Nesse primeiro domingo do mês vocacional, rendemos 

graças a Deus pelos nossos ministros ordenados, que configurando a sua vida à de 

Cristo nos ajudam no caminho rumo ao Reino.  

 

PRECES 

R.: Ouvi-nos, Senhor. 

Abençoai o Santo Padre, os Bispos e os Presbíteros da Vossa Igreja. Sustentai suas 

vidas entregues ao serviço de Deus. Que se santifiquem na pregação da Palavra, no 

pastoreio dos fiéis e na celebração do culto divino. Nós Vos pedimos. 

 

Santificai os Diáconos, para que sejam fiéis e misericordiosos no seu Ministério. 

Fortalecei-os no testemunho da Palavra e da Caridade. Que sejam, no mundo, 

verdadeira imagem de Cristo Servidor. Nós Vos pedimos. 

 

Abençoai os seminaristas. Dai-lhes perseverança e coragem no seu caminho de 

discernimento e preparação para o Ministério Sacerdotal. Que possam, movidos por 

Vossa Palavra, dar uma autêntica resposta de amor a Vós e ao Povo de Deus. Nós Vos 

pedimos. 

 

Iluminai o Ministério dos Formadores de nossos Seminários. Que eles consigam 

proporcionar um verdadeiro ambiente de encontro com Vosso Filho, Sumo e Eterno 

Sacerdote. Concedei-lhes Vossa Luz para que contribuam no discernimento e formação 

de nossos jovens. Nós Vos pedimos. 

 

Concedei a cura a todos os doentes e infectados pela pandemia. Sustentai seus corpos 

e espíritos e contenha a propagação da infecção. Para os profissionais de saúde, pela 

resposta ao chamado vocacional, para servir, mantenha-os seguros e saudáveis. Nós 

Vos pedimos. 

 

 

 

 



 

09 DE AGOSTO DE 2020 – 19º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

A Comunidade do Reino não está sozinha, a mercê das forças da morte. Jesus, o Deus 

do amor e da comunhão, vem ao encontro do Discípulo, para que de braços dados, 

percorram os caminhos da história. Rezemos a Deus Pai que abençoe e santifique as 

nossas famílias e que movidas pelo Espírito Santo na Graça do Sacramento do 

Matrimônio, tornem-se mais fortes para vencerem todas as tempestades.  

 

PRECES 

R.: Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. 

Deus Pai, fazei com que no amor que une os pais, os filhos encontrem o fundamento 

para  crescer na verdade e no amor, doando, com simplicidade dos seus sorrisos e a 

força dos seus sonhos, paz e luz para suas casas. Nós Vos rogamos. 

 

Deus Pai, fazei com que as famílias se abram à presença de Deus na própria vida, 

glorificando-O sempre e oferecendo-Lhe   os humildes frutos do trabalho e do 

empenho cotidiano. Nós Vos rogamos. 

 

Deus Pai, fazei com que todas as famílias tenham trabalho garantido e que Vossa 

Fortaleza reine nos corações das famílias que perderam seus entes queridos e também 

seus empregos por causa dessa pandemia. Nós Vos rogamos. 

 

Deus Pai, protegei as populações vulneráveis, nossos idosos e aqueles que sofrem de 

doenças crônicas e dos males desta pandemia. Sustente os pobres, especialmente os 

que não tem acesso aos programas de saúde. Nós Vos pedimos.  

 

 

16 DE AGOSTO DE 2020 – SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA 

Pela Assunção, é Jesus que leva sua Mãe pelos caminhos celestes, para o templo 

eterno. Nesta Festa, proclamamos a obra grandiosa de Deus, que chama a 

humanidade a se juntar a Ele. Rezemos para que, pelo testemunho de Maria, possam 

os consagrados e consagradas dizerem ao Senhor todo o coração: Eis-me aqui.  

 

 



PRECES 

R.: Senhor, escutai a nossa prece. 

 

Pela Santa Igreja, para que não lhe falte, os servidores de que ela necessita. Nós vos 

pedimos. 

 

Por todos os Sacerdotes, para que busquem ser sinal de unidade e contribuam para a 

edificação e o crescimento da comunidade, de forma que ela se torne atuante e 

verdadeira na vivência do Evangelho. Nós Vos pedimos. 

 

Por todos os Consagrados e Consagradas, para que renovem em seus corações o amor 

vivo pela Palavra de Deus, que eles se unam cada vez mais a Vós, mediante a profissão 

dos conselhos evangélicos, e testemunhem a alegria de pertencerem a Vós. Nós Vos 

pedimos. 

 

Pelos jovens, para que suscite em seus corações, o desejo de se consagrarem; unindo-

se cada vez mais a Cristo e à Igreja, doando-se aos irmãos com generosidade. Nós vos 

pedimos. 

 

 

23 DE AGOSTO DE 2020 – 22 DOMINGO DO TEMPO COMUM 

A Missão da Igreja é dar testemunho da salvação que Jesus veio trazer. A ela é 

confiado o poder de proclamar a Palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus diante 

dos desafios do mundo e acolher na comunidade, todos aqueles que aderem à 

proposta do Mestre. Inspirados pela voz do Senhor, possam os leigos e leigas, 

tomarem parte na missão evangélica de forma serena e eficaz e que guiados, na 

liberdade, pelo Espírito de Deus, reconheçam o Senhor como verdadeiro Salvador.  

 

PRECES 

R.: Senhor, ensina-nos a ser Sal da Terra e Luz do Mundo. 

Senhor, pelo Santo Padre, Bispos, por todos os sacerdotes e religiosos, leigos e leigas; 

que sejam verdadeiros semeadores da Palavra e, assim, saibam partilhar e multiplicar 

os dons que receberam. Nós vos pedimos. 

 



Senhor, que se revigore em nós a graça dos sacramentos do Batismo e da Crisma, e 

nos tornemos testemunhas fiéis e comprometidas com a Evangelização, sendo 

verdadeiros sujeitos eclesiais para a construção de uma sociedade justa e solidária. 

Nós vos pedimos. 

 

Senhor, que o Espírito Santo nos anime na caminhada, inspirando e iluminando a 

vivência da nossa vocação laical, para compreendermos os sinais do vosso amor e 

atuarmos na vida de nossas comunidades, participando ativamente e contribuindo 

para o seu crescimento. Nós Vos pedimos. 

 

Senhor, abençoai as pessoas que se doaram, e, ainda se doam no serviço da 

evangelização dos leigos e leigas em todo o Brasil, constituindo Organismos de 

Comunhão e Missão. Nós Vos pedimos. 

 

Senhor, por nossos governantes, ajudai-os a alocarem de forma sábia os recursos 

necessários para combater essa pandemia, com justiça e igualdade. Nós Vos pedimos. 

 

 

30 DE AGOSTO DE 2020 – 22 DOMINGO DO TEMPO COMUM 

Somos convidados a descobrir que o caminho da vida verdadeira não passa pelos 

triunfos e êxitos humanos, mas passa pelo amor e pelo dom da vida, até a morte se 

necessário. Jesus vai percorrer esse caminho; e quem quiser ser seu discípulo tem que 

aceitar percorrer um caminho semelhante. Rezemos por todos os catequistas de 

nossas comunidades, que não tenham medo e nem receio de anunciar que o Cristo 

Glorioso, que passou pela morte de Cruz, é quem nos dá a verdadeira felicidade. 

  

PRECES 

R.: Santifica teu povo, Senhor! 

 

Fazei, ó Pai, que a Igreja acolha com alegria as numerosas inspirações  do vosso 

Espírito e dóceis aos seus ensinamentos, cuide das vocações ao ministério sacerdotal e 

à vida consagrada. Nós Vos pedimos. 

 

Conduzi os catequistas para que, sendo testemunhas do Evangelho, possam educar na 

fé os adultos, os jovens e as crianças no seguimento a Jesus. Nós Vos pedimos.            



 

 

Fortalecei os que estão sendo iniciados no processo da Vida Cristã, para que 

compreendendo a Palavra do Evangelho, testemunhem as maravilhas do seguimento 

do Cristo. Nós Vos pedimos. 

 

Iluminai toda comunidade científica, que lidera a tarefa de compreender com 

profundidade as doenças e comunicar sua gravidade. Dê a eles o conhecimento, a 

sabedoria e uma voz persuasiva para vencermos essa pandemia. Nós Vos pedimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


