
                              SEMANA DOS SEMINÁRIOS
             DIOCESANOS 2016

Paróquias:
Cristo Rei e Senhor dos Aflitos

ORAÇÃO

                          
Maria, Senhora da Mensagem e do Rosário,

       profecia do amor misericordioso de Deus,
primícia e figura da Igreja fiel e crente:

intercedei por todas as famílias a Deus Pai
para que nelas resplandeça a fé e a ternura,

a alegria da comunhão e da fidelidade
e sejam fecundas na sua identidade e missão.

Maria, Senhora do Imaculado Coração,
Mãe do Amor belo e da misericórdia,
humilde serva e discípula do Senhor,

intercedei por todos os seminaristas a Deus Pai,
para que, movidos pela misericórdia do Senhor, 

respondam com generosidade à sua vocação
no cumprimento da vontade e do amor de Deus.

Maria, Senhora mais brilhante que o Sol,
imagem da Igreja revestida da luz pascal.

Mãe do Evangelho vivente e Mãe da Igreja:
intercedei por todos os sacerdotes a Deus Pai

para que sejam homens de Deus e arautos da fé
e, fiéis no seu ministério sejam servos de todos,

pastores fortalecidos no coração de Cristo, Bom Pastor.
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