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Senhor Jesus,
adoramos a vossa cruz,
que nos liberta do pecado, origem de toda a divisão e de todo o mal;
anunciamos a vossa ressurreição,
que resgata o homem da escravidão do fracasso e da morte;
esperamos a vossa vinda na glória,
que leva a cumprimento o vosso reino de justiça, alegria e paz.

Senhor Jesus,
por vossa paixão gloriosa,
vencei a dureza dos corações, prisioneiros do ódio e do egoísmo;
pela força da vossa ressurreição,
arrancai da sua condição as vítimas da injustiça e da opressão;
pela fidelidade da vossa vinda
confundi a cultura da morte e fazei resplandecer o triunfo da vida.

Senhor Jesus,
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uni à vossa cruz os sofrimentos de tantas vítimas inocentes:
as crianças, os idosos, os cristãos perseguidos;
envolvei com a luz da Páscoa quem está ferido no seu íntimo:
as pessoas abusadas, privadas da liberdade e da dignidade;
fazei experimentar a estabilidade do vosso reino a quem vive na incerteza:
os exilados, os refugiados, quem perdeu o gosto pela vida.

Senhor Jesus,
estendei a sombra da vossa cruz sobre os povos em guerra:
que eles aprendam o caminho da reconciliação, do diálogo e do perdão;
fazei saborear a alegria da vossa ressurreição aos povos exaustos pelas bombas:
levantai da devastação o Iraque e a Síria;
reuni sob a vossa doce realeza os vossos filhos dispersos:
sustentai os cristãos da diáspora e dai-lhes a unidade da fé e do amor.

Virgem Maria, Rainha da Paz,
Vós que estivestes ao pé da cruz,
alcançai do vosso Filho o perdão dos nossos pecados;
Vós que nunca duvidastes da vitória da ressurreição,
sustentai a nossa fé e a nossa esperança;
Vós que estais sentada como Rainha na glória,
ensinai-nos a realeza do serviço e a glória do amor.

Ámen.
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