Convocação do Estado de Goiás a Oração
É tempo de carregar o irmão de joelhos dobrados. O Senhor nos
convoca a estar intercedendo e clamando não só por nós, mas sim
pelos nossos irmãos.
É preciso se colocar entre Deus e alguém rogando pela sua causa e
necessidade, como São Tiago nos exorta a fazer: “Orai uns pelos
outros para serdes curados.”
“Pela oração afugentamos todos os males.” - Santo Agostinho

18/03 - Diocese de São Luís Dos Montes Belos: Mistérios Gozosos
19/03 - Diocese de Jatai: Mistérios Luminosos
20/03 - Diocese de Itumbiara: Mistérios Dolorosos
21/03 - Diocese de Ipameri: Mistérios Gloriosos
22/03 - Arquidiocese de Goiânia: Mistérios Gozosos
23/03 - Diocese de Luziânia: Mistérios Luminosos
24/03 - Diocese de Goiás: Mistérios Dolorosos
25/03 - Diocese de Anápolis: Mistérios Gloriosos
26/03 - Diocese de Rubiataba-Mozarlândia: Mistérios Gozosos
27/03 - Diocese de Uruaçu: Mistérios Luminosos
28/03 - Diocese de Formosa: Mistérios Dolorosos
29/03 - Conselho Estadual: Mistérios Gloriosos
30/03 – Todo Estado – Rosário completo

Instruções
Cada servo e membro dos grupos de oração serão responsáveis
em dedicar 2 horas do seu dia para realizar as orações propostas. Início
dia 18/03 e término dia 30/03.

Intenções
• Erradicação do coronavírus;
• Pela Igreja, pelos Conselhos da RCC, pelos Governantes, pelos
Agentes de saúde;
• Pelos Grupos de Oração;
• Pela conversão das almas.

Direção de Oração
1. Reze o Veni Creator:
Vinde, Espírito Criador!
Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai
e enchei os corações com vossos dons celestiais.
Vós sois chamado o Intercessor de Deus excelso dom sem par, a fonte
viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar.
Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai,
por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai.
A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor,
nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor.
Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz,
se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás.
Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer
que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém!
2. Fazer o ciclo carismático com o Salmo 90,1-16:
1.Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo,
* que moras à sombra do Onipotente,
2. dize ao Senhor: “Sois meu refúgio e minha cidadela,
meu Deus, em quem eu confio” [...]
OBS: Não esqueça de fazer a escuta.

3. Rezar o Terço Mariano, no qual cada diocese tem o seu
mistério.
4. Consagre a sua família e o mundo a Nossa Senhora de
Pentecostes.
5. Ao término do seu tempo de oração, faça a oração abaixo:
Oração com o poder do Sangue de Cristo
Senhor Jesus, em teu nome, e com o poder de teu Sangue Precioso,
selamos toda pessoa, feitos e acontecimentos através dos quais o inimigo
nos queira fazer mal. Com o poder do Sangue de Jesus, selamos toda
potestade destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, debaixo da terra,
as forças satânicas da natureza, nos abismos do inferno, e no mundo no
qual nós vivemos hoje. Com o poder do Sangue de Jesus rompemos toda
interferência e ação do maligno. Pedimos-te Jesus que envies a nossos
lares e lugares de trabalho a Santíssima Virgem acompanhada de São
Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda sua corte de Santos Anjos. Com
o poder do Sangue de Jesus selamos nossa casa, todos os que nela
habitam (nomear a cada um deles), as pessoas que o Senhor enviará a
ela, assim como os alimentos, e os bens que Vós generosamente nos
enviais para nosso sustento. Com o poder do Sangue de Jesus, selamos
terra, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos e com
fé colocamos um círculo de seu Sangue ao redor de toda nossa família.
Com o poder do Sangue de Jesus, selamos os lugares onde vamos estar
neste dia, e as pessoas, empresas ou instituições com quem vamos tratar
(nomear a cada uma delas). Com o poder do Sangue de Jesus, selamos
nosso trabalho material e espiritual, os negócios de toda nossa família, e
os veículos, os ares, as vias e qualquer meio de transporte que
haveremos de utilizar. Com teu Sangue precioso, selamos os atos, as
mentes e os corações de todos os habitantes e dirigentes de nossa Pátria,
a fim de que tua paz e teu Coração reinem. Agradecemos-te Senhor por
teu Sangue e por tua Vida, Damos graças a eles por termos sido salvos e
sermos preservados de todo o mal. Amém!
Nossa Senhora da Esperança e da Solidariedade, rogai por nós!

