
A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA FRANCISCO
A BUDAPESTE POR OCASIÃO DA SANTA MISSA CONCLUSIVA

DO 52° CONGRESSO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL
E À ESLOVÁQUIA (12-15 DE SETEMBRO DE 2021)

MOMENTO DE ORAÇÃO COM OS BISPOS

Šaštín, 15 de setembro de 2021
Santuário Nacional de Nossa Senhora das Sete Dores

[Multimídia]

________________________________________

O Santo Padre:

Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo.
R/. Amen.

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
R/. Como era no princípio, agora e sempre. Amen.

O Santo Padre e os Bispos recitam juntos a oração de consagração:

Nossa Senhora das Sete Dores,
estamos reunidos aqui diante de Vós como irmãos,
agradecidos ao Senhor pelo seu amor misericordioso.
E Vós estais aqui connosco,
como com os Apóstolos no Cenáculo.

Mãe da Igreja e Consoladora dos aflitos,
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voltamo-nos confiadamente para Vós,
nas alegrias e fadigas do nosso ministério.
Olhai para nós com ternura
e acolhei-nos nos vossos braços.

Rainha dos Apóstolos e Refúgio dos pecadores,
que conheceis as nossas limitações humanas,
os falhanços espirituais,
o sofrimento pela solidão e pelo abandono:
curai com a vossa doçura as nossas feridas.

Mãe de Deus e nossa Mãe,
confiamo-Vos a nossa vida e a nossa pátria,
confiamo-Vos a nossa própria comunhão episcopal.
Obtende-nos a graça
de vivermos fielmente dia a dia
as palavras que o vosso Filho Jesus nos ensinou
e que agora, n’Ele e com Ele,
dirigimos a Deus nosso Pai.

O Santo Padre e os Bispos:

Pai Nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso Nome,
venha a nós o vosso Reino,
seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas
assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.

O Santo Padre:

ÓDeus, que concedeis à vossa Igreja
imitar a Bem-aventurada Virgem Maria
na contemplação da paixão de Cristo,
dai-nos, por sua intercessão, a graça
de nos configurarmos cada vez mais ao vosso Filho unigénito
e chegar à plenitude da vossa graça.
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Ele vive e reina pelos séculos dos séculos.
R/. Amen.

O Santo Padre:

Bendigamos ao Senhor.
R/. Graças a Deus.
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