
Deus da Sabedoria e da Virtude, 
ajudai-nos “a crescer na solidarie-
dade, na responsabilidade e no cuida-
do assente na compaixão”. Que 
nossas escolas e universidades, 
especialmente, promovam a 
educação que possa ajudar a restau-
rar a harmonia entre “o interior consi-
go mesmo, o solidário com os outros, 
o natural com todos os seres vivos, o 
espiritual com Deus”.

Quinta-feira - Instituições Educacionais

Deus da comunhão, tornai-nos comunidades de ação partic-
ipativa e mobilização, pela Terra e pelos pobres. Capacitai 
nossas comunidades religiosas, especialmente, para que 
sejam lideranças proféticas a serviço do cuidado pela nossa 
casa comum e pelos mais pequeninos entre nós.

Sábado  - Ordens Religiosas

Deus Triúno, ajudai nossos movimentos, 
ONGs, centros de comunicação e todos os 
grupos a trabalharem pelo bem comum, para 
desenvolver uma espiritualidade de solidarie-
dade global que transborda do mistério de 
quem Vós sois, uma comunidade de amor 
interligada.

Sexta-feira - Grupos e Organizações

Deus do Cuidado, nós vos pedimos pelas 
nossas instituições, especialmente nossos 
hospitais e centros de saúde, que possam 
crescer na capacidade do cuidado. Que 
todos nós possamos entender e valorizar 
como os gestos concretos e os estilos de 
vida simples tornam possível que outros 
vivam e floresçam.

Quarta-feira - Hospitais

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão os construtores.”
                                                                                                          Salmo 127:1
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Deus da Criação, nós vos pedimos pelas 
nossas paróquias e dioceses, para que 
possam viver atentas ao Grito da Terra e 
promover energia limpa, garantir ar e 
água limpos para todos, proteger sua 
criação, e sua biodiversidade e clima em 
particular. Que possamos redescobrir 
nossa vocação original como guardiões 
e guardiãs da nossa casa comum e uns 
dos outros.

Domingo - Paróquias e Dioceses

Deus de Amor pelos pobres, nós vos 
pedimos por todas as famílias, para que 
possam ser “o lugar onde a vida, dom de 
Deus, pode ser convenientemente acolhida e 
protegida.” Que as famílias possam viver 
especialmente atentas ao Grito dos Pobres e 
trabalhar pela vida em abundância para 
todos, especialmente os membros mais 
vulneráveis e negligenciados da nossa 
família comum.

Segunda-feira- Famílias

Deus da Providência, ajudai-nos a 
reunir os “distintos saberes, incluindo 
o econômico”, e a promover “novos 
modelos de desenvolvimento 
integral”. Que possamos trabalhar por 
um novo paradigma econômico a 
serviço do bem comum, “sem deixar 
ninguém para trás.”

Terça-feira - Economia


