PORTUGUÊS
EM TEMPO DE PANDEMIA
Esta Missa pode ser celebrada seguindo as rubricas do Missal Romano indicadas para as Missas e
Orações para as diversas necessidades, em qualquer dia, excepto nas Solenidades e Domingos do Advento,
Quaresma e de Páscoa, nos dias da oitava de Páscoa, na Comemoração de todos os fiéis defuntos, na Quartafeira de Cinzas e nos dias feriais da Semana Santa.

Antífona de entrada

Is 53, 4

Ele suportou as nossas enfermidades
e tomou sobre si as nossas dores.
Oração colecta
Deus eterno e omnipotente,
nosso refúgio em todos os perigos,
olhai benignamente para as nossas aflições e angústias;
como filhos, com fé Vos pedimos:
concedei o eterno descanso aos que morreram,
conforto aos que choram,
cura aos doentes,
paz aos moribundos,
a força aos que trabalham na saúde,
a sabedoria aos nossos governantes
e a coragem para chegarmos amorosamente a todos
glorificando juntos o Vosso Santo Nome.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Oração sobre as oblatas
Recebei, Senhor, os dons que Vos oferecemos
nestes tempos de tribulação;
que eles se tornem para nós, com a força do vosso poder,
uma fonte de consolação e de paz.
Por Nosso Senhor.
Antífona de comunhão

Mt 11, 28

Vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei, diz o Senhor.
Oração depois da comunhão
Senhor nosso Deus, de quem recebemos o remédio de vida eterna,
concedei-nos que ao celebrar este sacramento
nos alegremos na plenitude da glória celeste.
Por Nosso Senhor.
10

Oração sobre o povo
Sede propício, Senhor, ao vosso povo,
para que se afaste sempre do que Vos desagrada
e se alegre todos os dias da sua vida
na fiel observância dos vossos mandamentos.
Por Cristo nosso Senhor.

11

PORTUGUÊS
SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO DO SENHOR
Oração Universal

IX b. Pelas vítimas da actual pandemia
Oremos por todos os que sofrem as consequências da actual pandemia; para que Deus nosso
Senhor, conceda a saúde aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a
salvação a todos as vítimas mortais.
Oração em silêncio. Depois o sacerdote diz:

Deus eterno e omnipotente,
único refúgio daqueles que sofrem,
ouvi benignamente a aflição dos teus filhos que sofrem esta pandemia;
alivia a dor aos que sofrem,
dá força a quem está a seu lado,
acolhe na tua paz os que já pereceram
e, para todo este tempo de tribulação,
faz com que todos encontrem o auxílio da tua misericórdia.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
R/. Amen.

