INTENÇÕES DE ORAÇÃO DO SANTO PADRE
CONFIADAS À SUA REDE MUNDIAL DE ORAÇÃO
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PARA O ANO DE 2018

JANEIRO
Pela evangelização: Minoria religiosa na Ásia
Para que, nos países asiáticos, os cristãos, bem como as outras minorias religiosas, possam
viver sua fé com toda liberdade.

FEVEREIRO
Universal: Não à corrupção
Para que aqueles que têm um poder material, político ou espiritual não se deixem dominar
pela corrupção.

MARÇO
Pela evangelização: Formação para o discernimento espiritual
Para que toda a Igreja reconheça a urgência da formação para o discernimento espiritual, a
nível pessoal e comunitário.

ABRIL
Universal: Por aqueles que têm uma responsabilidade na economia
Para que os responsáveis pelo planejamento e pela gestão da economia tenham a coragem de
rejeitar uma economia da exclusão e saibam abrir novos caminhos.

MAIO
Pela evangelização: A missão dos leigos
Para que os fiéis leigos realizem a sua missão específica colocando a sua criatividade a serviço
dos desafios do mundo atual.

JUNHO
Universal: As redes sociais
Para que as redes sociais favoreçam a solidariedade e o respeito pelo outro na sua diferença.

JULHO
Pela evangelização: Os sacerdotes em sua missão pastoral
Para que os sacerdotes que vivem com dificuldade e na solidão o seu trabalho pastoral se
sintam ajudados e confortados pela amizade com o Senhor e com os irmãos.

AGOSTO
Universal: As famílias, um tesouro
Para que as grandes escolhas econômicas e políticas protejam a família como um tesouro da
humanidade.

SETEMBRO
Universal: Os jovens da África
Para que os jovens do continente africano tenham acesso à educação e ao trabalho no próprio
país.

OUTUBRO
Pela evangelização: A missão dos consagrados
Para que os consagrados e as consagradas reavivem o seu fervor missionário e sejam presentes
entre os pobres, os marginalizados e aqueles que não têm voz.

NOVEMBRO
Universal: A serviço da paz
Para que a linguagem do coração e do diálogo prevaleçam sempre sobre a linguagem das
armas.

DEZEMBRO
Pela evangelização: A serviço da transmissão da fé
Para que as pessoas comprometidas com o serviço da transmissão da fé encontrem uma
linguagem adaptada aos nossos dias no diálogo com as culturas.

Vaticano, 13 de fevereiro de 2017
Francisco

