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JANEIRO 
 
Pelos educadores 
Rezemos para que os educadores sejam testemunhas credíveis, ensinando a fraternidade em vez 
da competição e ajudando em particular os jovens mais vulneráveis.  
 

FEVEREIRO 
 
Pelas paróquias 
Rezemos para que as paróquias, pondo no centro a comunhão, sejam cada vez mais comunidades 
de fé, de fraternidade e de acolhimento dos mais necessitados.  
 

MARÇO 
 
Pelas vítimas de abusos 
Rezemos por quantos sofrem por causa do mal cometido por parte de membros da comunidade 
eclesial: para que encontrem na própria Igreja uma resposta concreta às suas dores e aos seus 
sofrimentos. 
 

ABRIL 
 
Por uma cultura da não violência 
Rezemos pela maior difusão de uma cultura da não violência, que implica um cada vez menor 
recurso às armas, seja da parte dos Estados, seja da parte dos cidadãos.  

 
MAIO 

 
Pelos movimentos e grupos eclesiais 
Rezemos para que os movimentos e grupos eclesiais redescubram cada dia a sua missão 
evangelizadora, pondo os próprios carismas ao serviço das necessidades do mundo.  

 
 

JUNHO 
 



Pela abolição da tortura 
Rezemos para que a comunidade internacional se empenhe concretamente na abolição da tortura, 
garantindo apoio às vítimas e aos seus familiares.  

 
JULHO 

 
Por uma vida eucarística 
Rezemos para que os católicos ponham no centro da vida a celebração da Eucaristia, que transforma 
em profundidade as relações humanas e dispõe ao encontro com Deus e com os irmãos.  

 
AGOSTO 

 
Pela Jornada Mundial da Juventude 
Rezemos para que a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa ajude os jovens a pôr-se a caminho, 
testemunhando o Evangelho com a própria vida.  

 
SETEMBRO 

 
Pelas pessoas marginalizadas 
Rezemos para que as pessoas que vivem à margem da sociedade, em condições de vida desumanas, 
não sejam esquecidas pelas instituições e jamais sejam consideradas descartáveis.  
 

OUTUBRO 
 
Pelo Sínodo 
Rezemos pela Igreja, para que adote a escuta e o diálogo como estilo de vida a todos os níveis, 
deixando-se guiar pelo Espírito Santo em direção às periferias do mundo.  
 

NOVEMBRO 
 
Pelo Papa 
Rezemos pelo Papa, para que, no exercício da sua missão, continue a acompanhar na fé o rebanho 
a ele confiado, com a ajuda do Espírito Santo.  
 

DEZEMBRO 
 
Pelas pessoas portadoras de deficiência  
Rezemos para que as pessoas portadoras de deficiência estejam no centro de atenção das 
sociedades, e as instituições promovam programas de inclusão que valorizem a sua participação 
ativa.  
 

Vaticano, 9 de fevereiro de 2022 
Francisco 
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