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«Prece pela paz e a defesa contra a violência e o terrorismo»

ÓDeus omnipotente e misericordioso, Senhor do Universo e da história. Tudo o que criaste é
bom, e a tua compaixão pelos erros do homem é inexaurível.

Hoje vimos a Ti para te pedir que conserves o mundo e os seus habitantes na paz, que afastes
dele a vaga devastadora do terrorismo, que restabeleças a amizade e infundas nos corações das
tuas criaturas o dom da confiança e da disponibilidade a perdoar.

ÓDador da vida, Pedimos-te também por quantos morreram vítimas de brutais ataques
terroristas. Concede-lhes a recompensa eterna. Que intercedam pelo mundo, dilacerado por
conflitos e contrastes.

ÓJesus, Príncipe da Paz, pedimos-te por quem foi ferido nestes atos de violência desumana:
crianças e jovens, mulheres e homens, idosos, pessoas inocentes envolvidas no mal só por
fatalidade. Cura o corpo e o coração deles e consolida-os com a tua força, cancelando ao mesmo
tempo o ódio e o desejo de vingança.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/travels/2016/outside/documents/papa-francesco-polonia-2016.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/travels/2016/outside/documents/papa-francesco-polonia-2016.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2016/7/30/poloniasanfrancesco.html


Espírito Santo Consolador, visita as famílias das vítimas do terrorismo, famílias que sofrem sem
terem culpa. Protege-as com o manto da tua divina misericórdia. Faz com que reencontrem em Ti
e em si mesmas a força e a coragem para continuarem a ser irmãos e irmãs para os outros,
sobretudo para os imigrados, testemunhando com a sua vida o teu amor.

Toca o coração dos terroristas, para que reconheçam o mal das suas ações e voltem ao caminho
da paz e do bem, do respeito pela vida e da dignidade de cada homem, independentemente da
religião, da proveniência, da riqueza ou da pobreza.

ÓDeus, Pai Eterno, satisfaz na tua misericórdia a oração que te elevamos entre o fragor e o
desespero do mundo. A ti nos dirigimos com grande confiança, cheios de esperança na tua
Misericórdia infinita, recomendando-nos à intercessão da tua Santíssima Mãe, fortalecidos pelo
exemplo dos beatos mártires do Peru Zbigniew e Michał, que tornaste valorosas testemunhas do
Evangelho, a ponto que ofereceram o seu sangue, e pedimos o dom da paz e o afastamento de
nós da chaga do terrorismo.

Por Cristo nosso Senhor. Amém.
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