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ORAÇÃO DOS FIÉIS  

A Manuela partiu. 

Partiu para junto de Ti, Senhor, 

para junto dos que serviram a vida toda a Paz e a Verdade.  

Por mais esta estrela que do céu nos olha e por nós vela, 

 

Com Maria, Oremos ao Senhor. 

 

 

A Manuela partiu  

e com isso mostraste-nos, Senhor,  

a Beleza do teu Nome no rosto da nossa irmã 

que ao nosso olhar deixou de ser visível. 

Pelos seus familiares e amigos que nestas horas difíceis com Ela estiveram   

e nos mostraram o valor de amar e ser amado,  

 

Com Maria, Oremos ao Senhor. 

 

 

Pela graça que nos destes, Senhor, de podermos perceber  

que o momento de partida  

é  também um momento de alegria, 

porque a Manuela está Contigo  

e continua connosco hoje aqui e todos os dias da nossa vida. 

 

Com Maria, Oremos ao Senhor. 

 

 

Por toda a sua família e pelos seus amigos aqui reunidos, 

para que vivamos cientes do dom da vida  

e para que mantenhamos viva a  Manuela  nos nossos corações. 

 

Com Maria, Oremos ao Senhor.  

 

 

Esta é uma hora de lágrimas e de esperança 

contra todas as evidências da vida 

e do mundo que acredita na morte 

Porque a nossa vida está escondida em Deus  



e acreditamos na ressurreição subtraída ao poder da morte. 

 

Com Maria, Oremos ao Senhor 

 

 

Concede-nos Senhor a graça  

de vivermos humanamente a nossa condição, 

descobrindo como o fez a Manuela o sentido da nossa existência 

onde Tu nos encontres 

cumprindo a carta das Bem-aventuranças para este mundo. 

Porque Cristo Jesus nos mostrou uma outra maneira de estar contigo e com os pobres. 

E acreditamos que nos ensinas os caminhos da Páscoa da Ressurreição 

 

Com Maria, oremos ao Senhor  

 

 

Confirma, Senhor, na unidade, os que fomos chamados 

a participar na tua mesa, 

em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel, 

com todos os bispos, presbíteros, diáconos e todo o povo cristão,  

para que todos nós, possamos irradiar no mundo 

a confiança, a justiça a paz e a alegria, 

que sempre iluminaram a vida da nossa irmã Manuela 

 

Com Maria, Oremos ao Senhor 
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