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Senhor, tende piedade de nós 
R: Senhor, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós. 
R: Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
R: Senhor, tende piedade nós. 
Cristo, ouvi-nos.  
R: Cristo, ouvi-nos. 
Cristo, ouvi-nos com benevolência. 
R: Cristo, ouvi-nos com benevolência. 
 
Deus Pai, Criador do Mundo, tende piedade de nós.  
R: Tende piedade de nós! 
Deus Filho, por quem todas as coisas foram feitas, 
Deus Espírito Santo, Senhor e fonte de Vida, 
Senhor Jesus, o Princípio e o Fim, 
Senhor Jesus, o Caminho, a Verdade e a Vida, 
Senhor Jesus, a Ressurreição e a Vida, 
Senhor Jesus, Palavra Eterna da Vida, 
Senhor Jesus, que vive no ventre da Virgem Maria, 
Senhor Jesus, que ama os pobres e os fracos, 
Senhor Jesus, defensor dos desamparados, 
Senhor Jesus, Pão da Vida, 
Por todos os pecados contra vida, 
Pelo pecado do aborto, 
Pela matança diária de bebês inocentes, 
Pelo derramamento de sangue em todo o nosso país, 
Pelos gritos silenciosos de vossas crianças, 
Pelo assassinato de vossos futuros discípulos, 
Pela exploração das mulheres por meio do aborto, 
Pelo silêncio do vosso povo, 
Pela apatia do vosso povo, 
Pela cooperação do vosso povo nessa tragédia, 
 
Por nossos irmãos e irmãs nascituros mortos pelo aborto,  
R: Senhor, escutai a nossa prece! 
Por nossos irmãos e irmãs ameaçados pelo aborto, 
Por nossos irmãos e irmãos que sobreviveram ao aborto, 
Pelas mães que realizaram abortos, 
Pelas mães tentadas a realizar abortos, 
Pelas mães pressionadas a realizar abortos, 
Pelos pais dos bebês abortados, 
Pelas famílias dos bebês abortados, 
Pelas famílias daqueles tentados a realizar abortos, 
Pelos abortistas, 
Por todos os que participam e cooperam com abortos, 
Pelos médicos e enfermeiras, para que cultivem a vida, 
Pelos governantes, para que defendam a vida, 
Pelo clero, para que eles falem em defesa da vida, 
Pelo movimento pró-vida, 
Pelos que falam, escrevem e trabalham para acabar com o 
aborto, 
Pelos que promovem a adoção, 
Pelos grupos pró-vida locais e nacionais, 

Pela unidade no movimento pró-vida, 
 
Pela coragem e perseverança no trabalho pró-vida, 
Pelos que são ridicularizados e rejeitas por sua defesa da 
vida, 
Pelos que estão presos por defender a vida, 
Pelos que foram feridos e maltratados por defender a vida, 
Pelos profissionais da lei, 
Pelas cortes e juízes, 
Pelos policiais, 
Pelos educadores, 
Pelos profissionais da mídia,  
 
Em ação de graças pelos bebês salvos do aborto, 
Em ação de graças pelas mães salvas e curadas do aborto, 
Em ação de graças pelos ex-financiadores do aborto que se 
tornaram pró-vida, 
Em ação de graças por todos os que se posicionam contra 
o aborto, 
Em ação de graças pelo chamado a fazer parte do 
movimento pró-vida, 
 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,  
R: Perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 
R: Ouvi-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 
R: Tende piedade de nós. 
 
Oremos: 
 
Deus Eterno e Todo-poderoso, Vós criastes todas as coisas 
por meio de Vosso Filho Jesus Cristo. Ele esmagou o poder 
da morte por meio de Seu Mistério Pascal. Que todos os 
que creem em Vós promovam a sacralidade da vida e Vos 
sirvam sempre fielmente, pelo mesmo Cristo Nosso 
Senhor.  
 
Amém.  
    
  

   
  
 


