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(a acrescentar às cinco que constam para cada Domingo, segundo a proposta do SNL) 

 

Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor 

6. Para que o Senhor Jesus, Caminho e Vida, 

que nos liberta do egoísmo, 

abra os jovens à novidade da JMJ Lisboa 2023, 

e a todos nos faça partir como peregrinos da comunhão, 

que nela se manifestará, 

oremos, irmãos. 

 

Domingo II da Páscoa 

6. Para que as famílias e comunidades da nossa Diocese, 

na expectativa de acolher a JMJ Lisboa 2023, 

se levantem com alegria para levarem a todos a paz 

e a misericórdia do Ressuscitado, 

oremos ao Senhor. 

 

Domingo III da Páscoa 

6. Pelo Papa Francisco, que convoca a JMJ Lisboa 2023, 

pelos jovens de todo o mundo que nela participarão, 

e por todos os que se entregam, 

com prontidão e alegria, à sua preparação, 

oremos ao Senhor. 
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Domingo IV da Páscoa 

6. Para que todos aqueles que viverem a JMJ Lisboa 2023 

possam escutar a Palavra do Bom Pastor, 

e Lhe sejam dóceis, não só no silêncio do coração, 

mas levando o Evangelho a todos, 

segundo a vocação de cada um, 

oremos, irmãos. 

 

Domingo V da Páscoa 

6. Pelas mães cristãs de várias idades, 

como a Virgem Maria e Santa Isabel, 

cujo encontro inspira a JMJ Lisboa 2023, 

para que sejam exemplo no cuidado da vida frágil 

e na solidariedade entre gerações, 

oremos, irmãos. 

 

Domingo VI da Páscoa 

6. Pelos jovens pobres, desempregados ou marginalizados, 

pelos jovens com deficiência, 

todos convidados igualmente para a JMJ Lisboa 2023, 

e por quem já os acolhe com verdade e amor, 

oremos, irmãos. 
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Ascensão do Senhor 

6. Pelos meios de comunicação social, 

sobretudo pelos que acompanharão a JMJ Lisboa 2023, 

para que sejam portadores de uma Boa Nova para os jovens 

e de esperança numa casa comum, 

cuidada por todos e para todos, 

oremos ao Senhor. 

 

 

Domingo de Pentecostes 

6. Pelos jovens católicos e de outras confissões cristãs, 

pelos jovens de outras religiões ou sem religião, 

para que, na JMJ Lisboa 2023, todos se encontrem com Cristo vivo, 

que lhes fala na sua própria língua, 

e cresçam no diálogo e na fraternidade, 

oremos, irmãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


