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Oração para o Jubileu Áureo 
 

Senhor Nosso Deus, 

Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade indivisível, recebei o louvor e a adoração da Igreja 
particular de Rubiataba e Mozarlândia presente no Vale do São Patrício e do Araguaia. 
Esta Igreja celebra seus 50 anos de caminhada na fé, na esperança e na caridade, em vista 
do Reino Definitivo. 

Velai, Senhor, sobre a vossa Vinha e fortalecei nossa Comunidade Diocesana na prática 
da unidade e no testemunho fecundo da comunhão entre os pastores, consagrados e 
consagradas, pastorais, comunidades, movimentos e os esforços em favor do bem 
comum, da promoção da pessoa humana e do progresso espiritual de todo o povo de 
Deus. 

 Senhor, iluminai o serviço humilde de nossa Igreja. Aumentai em cada batizado, o vigor 
missionário e o compromisso em favor dos menos favorecidos, das crianças, dos jovens e 
adolescentes, das famílias, “santuários da vida”, dos idosos e doentes, dos acampados e 
assentados, das comunidades indígenas e de todos os que sofrem. 

 Senhor, ensinai nossa Igreja a vivenciar mais efusivamente a profundidade do Mistério 
Eucarístico e dos demais sacramentos, síntese do amor que se entrega e que nos fortalece 
na caminhada para a Jerusalém celeste. 

 Senhor, olhai para as necessidades espirituais, pastorais e materiais de nossa Diocese. 
Abençoai nossos jovens e encorajai os vocacionados e vocacionadas à vida consagrada. 



Concedei aos nossos seminaristas a graça da perseverança na resposta generosa e 
oferente ao vosso santo chamado.  Santificai, Senhor, os nossos leigos e leigas que atuam 
nas diversas pastorais, movimentos e serviços de evangelização. 

Obrigado, Senhor, pelos bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas, de 
ontem e de hoje, que semearam e semeiam a Palavra de Deus nos vales áridos e fecundos 
dos corações de tantas pessoas nas diversas comunidades de nossa Diocese. 

Pai santo, tudo isto vos pedimos em nome do vosso Filho Unigênito que na ação do Santo 
Espírito rege a história e conduz a vossa Igreja. Que a Virgem Maria, a Senhora da Glória, 
nossa Excelsa Padroeira, interceda por nós e nos ensine a fazer o que o vosso Filho nos 
disser e sob o seu manto de sol, sejamos, por ela conduzidos, rumo ao céu. Amém. 

 

 


