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Senhor Jesus,
a Tua Igreja, em Sínodo,
dirige o olhar para os adolescentes e jovens.
Pedimos-Te que lhes concedas
a coragem decidida
de contemplar as realidades mais belas
e mais profundas da vida
e de conservar sempre um coração livre.
Ajuda-os a responder ao chamamento
que Tu diriges a cada um deles,
conscientes de que os chamas
para permanecerem Contigo
e serem sempre enviados.
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Senhor Jesus,
rogamos-Te que concedas aos seminaristas
amor à vocação e a graça do compromisso
de fidelidade ao Evangelho.
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Senhor Jesus,
ilumina, com os dons do Espírito Santo,
os formadores,
recompensa e abençoa os benfeitores,
ampara o nosso Bispo e os nossos padres,
para que sejam sempre fiéis
ao dom do seu sacerdócio.
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Como Igreja, em Sínodo,
nós Te rogamos
que concedas às famílias
a ousadia de Te proporem
como caminho, verdade e vida.

Como Igreja, em Sínodo,
nós Te rogamos
que concedas às famílias
a ousadia de Te proporem
como caminho, verdade e vida.

Como Igreja, em Sínodo,
nós Te rogamos
que concedas às famílias
a ousadia de Te proporem
como caminho, verdade e vida.

Senhor Jesus,
com a intercessão e amparo de Maria e de José,
continua a oferecer à Igreja
vocações sacerdotais fiéis, felizes e fiáveis
e faz dos nossos seminários
comunidades de discípulos,
onde se vive a comunhão,
a participação e a missão.
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