
 
 

Temas diários de Intercessão  
para esta época de pandemia 

 

Domingo – pela família, amigos e entes-queridos 

Elevamos a Deus aqueles que temos nos nossos corações – orando pela sua saúde, pelo seu bem-estar e 
seu sentido de esperança. Oramos pelos nossos entes-queridos que não podem estar fisicamente juntos, 
para que não se sintam separados. Pedimos a ajuda de Deus pela forma como comunicamos e cuidamos 
deles. 

* 
Guarda-nos, bom Senhor, sob a sombra da tua misericórdia, 

neste momento de incerteza e angústia. Sustenta e apoia 
os ansiosos e temerosos, e ergue todos os que estão abatidos; 

que nos possamos alegrar no Teu conforto sabendo que 
nada nos pode separar do seu amor, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém 

 
 

Segunda-feira – pelas escolas e faculdades, crianças e jovens 
 
Oramos por todos os que estão envolvidos na formação da vida dos jovens. Damos graças a Deus pelo 
sacrifício e compromisso dos professores e todos os que cuidam da educação das crianças e jovens. 
Oramos para que todos sejam fortalecidos e protegidos, e que cada recurso necessário seja 
disponibilizado para que nestes tempos difíceis todas as vidas possam florescer. 

* 
Ó Deus eterno, abençoa todas as escolas, faculdades e universidades, 
para que possam ser centros vivos de aprendizagem sólida, de novas 

descobertas e de busca de sabedoria. Concede que aqueles 
que ensinam e aqueles que aprendem reconheçam que Tu és a 

fonte de toda a verdade. Auxilia todos os jovens a conhecer-Te como uma 
presença constante em todos os desafios e mudanças. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 

 
 

Terça-feira – pelos idosos, isolados e vulneráveis 
 
Oramos hoje por aqueles que correm maior risco de contrair este vírus, pelos que são particularmente 
vulneráveis e isolados, pela sua libertação, proteção e conforto. Elevamos diante de Deus os que deles 
cuidam - que também possam ser fortalecidos e encorajados neste trabalho. 

* 
Deus de compaixão, sê perto de quem está doente, com medo ou 

em isolamento. Na sua solidão, sê Tu o seu consolo; na 
sua ansiedade, sê Tu a sua esperança; na sua escuridão, sê Tu a sua 

luz; pedimos em nome daquele que sofreu sozinho na cruz, mas 
reina contigo na glória, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém 



 
 

Quarta-feira – Pelo comércio, locais de trabalho e de bem-estar económico 
 
Oramos pelo bem-estar económico do nosso país e de todos os países. Lembramos diante de Deus aqueles 
que enfrentam grande incerteza em relação ao seu trabalho, os que perderam os seus empregos e 
enfrentam ainda mais incertezas e um futuro ainda mais difícil. Oramos pela nossa vida comum, para 
fazermos dela também um compromisso comum. 

* 
Deus Todo-Poderoso, sê com todo o teu povo que trabalha; 

Faz com que aqueles que gerem a indústria e o comércio 
sejam sensíveis à Tua vontade e às necessidades dos outros. 

Lembra-Te daqueles que sofrem de carência e ansiedade pela falta 
de trabalho e orienta todos os líderes para que tomem decisões sábias a favor do 

bem-estar de todos nas nossas sociedades. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 
 
 
 

Quinta-feira - pelos serviços de saúde, profissionais médicos e outros trabalhadores-
essenciais 

 
Hoje expressamos a nossa gratidão por aqueles que servem como profissionais de saúde. Oramos para 
que Deus faça prosperar a obra das suas mãos, e que todos sejam encorajados no seu trabalho contínuo 
de sacrifício e cuidado entre nós. 

* 
Deus misericordioso, dá destreza, simpatia e resiliência a todos os 

que estão a cuidar dos enfermos, e dá a Tua sabedoria àqueles que investigam a cura. 
 Fortaleça-os com o Teu Espírito, e que por intermédio do seu trabalho  

muitos venham a sentir a sua saúde restaurada. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 
 
 

 

Sexta-feira – pelos governos nacionais, regionais e locais 

 
Oramos por aqueles que estão em posições de autoridade com responsabilidades para tomar decisões na 
vida das nações neste tempo difícil. Pedimos a Deus que dê a todos grande sabedoria, profundo 
compromisso com todas as suas decisões e julgamentos corretos. 
 

Senhor, abençoa os líderes das nações. Ajuda-os a 
contribuir com decisões sábias para o bem comum. 

Fortalece quem busca a igualdade para todos, para que possamos 
construir comunidades e nações de justiça e paz, 

onde a Tua vontade pode ser feita. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 
* 
 
 
 
 
 

 



Sábado – por todos os que estão de luto e todos os que sofrem com problemas de 
saúde física e mental 

 
Levamos a Deus todos aqueles que sofrem no corpo, mente, espírito ou estão de luto. Pedimos que, na 
grande bondade amorosa de Deus, eles possam conhecer o Teu sustento e a Tua presença no meio da 
sua dor. 

 
Deus misericordioso, confiamos ao teu terno cuidado aqueles que 

estão doentes ou com qualquer tipo de dor ou angústia, sabendo que 
sempre que o perigo ameaça, os Teus  braços eternos estão 

sempre presentes para os manter seguros. Conforta-os e cura-os, 
restaura-lhes a saúde e a força. Por meio de Cristo nosso Senhor. Amém. 
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