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INTENÇÕES DO BISPO DE ANGRA 

Quaresma 2023 

 

1. Por todos os jovens da diocese 

2. Por todas as vítimas dos abusos 

3. Pelas famílias em dificuldade e lares desavindos 

4. Pelos pobres e desprezados 

5. Pela santidade dos sacerdotes, religiosas e religiosos 

6. Pelos padres e leigos missionários 

7. Pela diocese de Angra e pela Igreja presente nas 9 ilhas 

8. Pela Jornada Mundial da Juventude “Lisboa 2023” 

9. Pelos desempregados e por todos os que têm salários insuficientes para sustentar 

dignamente a sua família 

10.Para que todos os jovens se sintam chamados a uma vocação, seja na família ou na 

vida consagrada 

11. Pelas nossas autoridades para que zelem pelo bem comum 

12. Pelo Santo Padre e todos os bispos 

13. Pelos Romeiros e todos os peregrinos das diversas devoções nos Açores 

14. Pelos nossos velhinhos que vivem em família ou em lares de acolhimento para que 

se sintam sempre amados 

15. Pela renovação da Igreja Açoriana e todas as suas estruturas e movimentos 

16. Pelas crianças sem lar, sem família unida e sem pão 

17. Para que sejamos agradecidos pelo dom dos irmãos que Deus nos dá 

Ao nosso Bom Deus agradeço pelo dom dos nossos Romeiros e peço que as romarias Quaresmais 

encham de esperança o coração de cada um, reanime a sua vida familiar e profissional e traga 

gente renovada à vida das comunidades paroquiais a que pertencem. Que o mundo onde vivemos 

se torne um lugar cheio de paz e justiça, onde dê cada vez mais gosto viver. Que a Bênção de Deus 

desça sobre vós pelas mãos da Mãe Santíssima e o Divino Espírito Santo vos ilumine o caminho 

para que os vossos pés não se firam!  

 

+ Armando Esteves, Bispo de Angra 


