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Dou-Vos graças, Senhor,  
pela bênção de uma longa vida, 
porque quem em Vós se refugia, 
Vós sempre lhes concedeis dar frutos. 
 
... 
 
Ensinai-me a olhar com esperança  
para o futuro que me dais, 
para a missão que me confiais, 
e a cantar para sempre os vossos louvores. 
 
... 
 
Protegei, ó Senhor, o Papa Francisco  
e concedei a Vossa Igreja  
libertar o mundo da solidão. 
Dirigi os nossos passos no caminho da paz.  
Amém. 
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