
DIOCESE DE QUIXADÁ 

COMISSÃO DIOCESANA DE LITURGIA 

 

CARTA AO CLERO DIOCESANO E A TODO O POVO DE DEUS 

Orientações para o período de Sé Vacante 

 

Dada a vacância de nossa Diocese de Quixadá com a aceitação da renúncia de 

Dom Angelo Pignoli pelo papa Francisco neste dia 15 de dezembro, apresentamos as 

devidas orientações para a Liturgia, como também as orações para serem utilizadas por 

todos os fiéis suplicando a eleição do novo pastor desta Igreja particular. A seguir, seguem 

as devidas orientações: 

• Na celebração eucarística: 

- Na oração dos fiéis, rezar suplicando um novo bispo. Pode-se também rezar pelo 

administrador diocesano (governo provisório da diocese), sempre segundo os formulários 

indicados ao final desta carta ou outros formulários a critério dos párocos. 

Observação: As paróquias nas quais se utiliza subsídios litúrgicos (Ex.: CNBB, Paulus, 

Paulinas) devem estar atentas às preces que trazem uma oração pelo bispo, omitindo a 

parte em que se reza pelo bispo diocesano ou substituindo a prece por outra adequada. 

- Na oração eucarística, omite-se o nome bispo. 

A menção do nome do Bispo Diocesano na Oração Eucarística 

A intercessão pela Igreja na oração eucarística busca estabelecer uma comunhão com a 

Igreja universal, rezando-se pelo bispo de Roma, e com a Igreja particular, rezando pelo 

bispo diocesano. No caso de sede vacante omite-se a memória do bispo. Não se deve 

rezar pelo administrador diocesano, porque ele não governa de fato a Igreja particular, 

apenas a administra até a eleição do novo bispo. Portanto, omitimos a oração pelo bispo 

e rezamos única e exclusivamente pelo papa. 

As orações eucarísticas I, II e III são rezadas assim, por exemplo: 

Oração Eucarística I (Cânon Romano): “Nós as oferecemos também pelo vosso servo o 

papa Francisco e por todos os que guardam a fé que receberam dos Apóstolos”. 

Oração Eucarística II: “Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo 

mundo inteiro: que ela cresça na caridade com o papa Francisco e todos os ministros do 

vosso povo”. 

Oração Eucarística III: Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha 

neste mundo: o vosso servo o papa Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e 

todo o povo que conquistastes”. 

Deste modo, aplica-se às demais orações eucarísticas. 

- Às quartas-feiras, sugere-se que seja rezada a missa para eleição do bispo (Missal 

Romano, p. 885). 



• No culto eucarístico fora da missa, também omite-se o nome do bispo. 

Oração de Bênção do Santíssimo Sacramento: “Deus e Senhor nosso, protegei a vossa 

Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bençãos sobre o 

nosso santo padre, o papa, sobre o nosso pároco e todo clero […] Favorei com os efeitos 

contínuos de vossa bondade, o Brasil, nossa diocese, a paróquia em que habitamos […].   

 

• Na Liturgia das Horas, sempre que houver a menção do nome do bispo, seja 

omitida. Nas intenções livres, pode-se rezar pela eleição do novo bispo. 

 

• Oração para ser rezada durante este período (Antes da bênção final na 

celebração eucarística, encontros, reuniões, assembleias, entre outros): 

 

ORAÇÃO PARA O PERÍODO DE SÉ VACANTE 

“Ó Deus, pastor eterno, que governais o vosso rebanho com solicitude constante no vosso 

amor de Pai, suplicamos com humildade que olheis para a nossa Diocese de Quixadá que 

se encontra em oração à espera do seu novo pastor. Concedei-nos um bispo que vos 

agrade pela virtude, e que, por seu zelo por nós, possa ser agradável a vós, sendo assíduo 

no governo da Igreja para a glória e reverência do vosso nome. E a nós, filhos e filhas 

desta Igreja, concedei-nos a graça da obediência filial para acolhermos com alegria e amor 

aquele que nos será enviado por vossa Divina Providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.” 

_______________________ 

Formulários para oração dos fiéis na celebração eucarística: 

- Pelo novo bispo: 

Senhor, nosso Pai, que prometestes enviar ao vosso povo pastores segundo o vosso 

coração, concedei-nos em vossa providência um novo bispo que seja “mestre da doutrina, 

sacerdote do sagrado e ministro do governo” (LG 20)  

- para que, em comunhão, manifestemos ao mundo vosso amor, rezemos. 

Ou: 

Pela santa Igreja de Deus,  

- para que o Senhor a proteja e sustente, e voltando seu olhar para esta Igreja particular 

envie um novo bispo para apascentá-la com sabedoria na graça de Cristo e na força do 

Espírito Santo, rezemos. 

- Pelo administrador diocesano: 

Senhor, vos suplicamos pelo Pe. N.,  

- para que, administrando com sabedoria esta diocese que aguarda seu novo pastor, ajude 

vosso povo a caminhar na fé e na unidade, rezemos.  

_______________________ 

Que, por intercessão de Nossa Senhora e São José, o Menino Jesus, que 

aguardamos no Natal, acompanhe-nos também na expectativa do quarto bispo que Deus 

enviará a esta Diocese de Quixadá. 


