
Universal Prayer Suggestions for Needs Connected to Sexual Abuse  

 

For victims of abuse, in childhood and beyond, who have never known genuine love. We pray to the 

Lord. 

For the healing professions who so generously minister to those who suffer violence and abuse, that 

God will give them an abundance of wisdom, compassion and love. 

For our communities where sexual abuse has occurred: that all those in positions of responsibility in 

relation to children will accord them the honor and respect and support their healing. Let us pray to the 

Lord.  

For all members of society: that they will honor human sexuality and treat all people with respect and 

decency. Let us pray to the Lord. 

That those who have been victims of sexual abuse may receive the support and care they need.  Let us 

pray to the Lord. 

For those in positions of power and influence: may they uphold the dignity of each person respecting 

personal boundaries. Let us pray to the Lord. 

For pastors who might be inclined to expect goods and benefits from their parishioners. Let us pray to 

the Lord. 

For the healing of all those who have been harmed by sexual abuse.  Let us pray to the Lord.  

For all victims of sexual abuse: that they may experience truth, justice and healing in their lives. Let us 

pray to the Lord.  

For our bishops and leaders of religious congregations and institutes: May their words and gestures 

acknowledge repentance for past failures in responding to child sexual abuse and bring comfort and 

reconciliation to victims. We pray to the Lord.  

For the victims and their families, that our true contrition and purpose of amendment may bring them 

some solace and healing. Let us pray to the Lord.  

For people who have been abused whether physically, mentally, emotionally or sexually, that the Lord 

of all tenderness and compassion will restore them and give them peace.  Let us pray to the Lord.  

That all families, institutions and social settings work together to ensure the happiness of every child 

and create an environment of safety and protection where children may flourish. We pray to the Lord.  

That we become more and more a community that actively protects the most vulnerable people of 

society, particularly our children. Let us pray to the Lord.   



Sugerencias para la Oración Universal por las Necesidades Relacionadas con el  Abuso Sexual 

Por todas las víctimas de abuso, durante su niñez y más, quienes nunca han experimentado amor 

verdadero.  Te lo pedimos Señor. 

Por las profesiones dedicadas a la sanación y a los que tan generosamente se dedican a ministrar y servir 

a los que sufren violencia y abuso, que Dios le dé abundante sabiduría, entendimiento, compasión y 

amor. Te lo pedimos Señor. 

Por nuestras comunidades donde ha ocurrido el abuso sexual: Que todos aquellos en cargos 

relacionados con niños, les otorguen honor y respeto y los apoyen en su sanación. Te lo pedimos Señor.  

Por las víctimas de abuso, une a tu propio sufrimiento el dolor de todos aquellos que han sido 

lastimados en cuerpo, mente y espíritu por aquellos que traicionaron la confianza puesta en ellos.  Te lo 

pedimos Señor. 

Por todos los miembros de la sociedad: para que honren la sexualidad humana y traten a todas las 

personas con respeto y decencia. Te lo pedimos Señor. 

Que todos aquellos que han sido víctimas de abuso sexual reciban el apoyo y cuidado que necesitan: Te 

lo pedimos Señor. 

Por todos aquellos en posiciones de poder e influencia: que mantengan la dignidad de cada persona, 

respetando los límites personales de cada individuo: Te lo pedimos Señor. 

Por aquellos párrocos que se sienten inclinados a esperar regalos y beneficios de su comunidad 

parroquial: Te lo pedimos Señor. 

Por la sanación de todos aquellos quienes han sido heridos por el abuso sexual. Te lo pedimos Señor. 

Por todas las víctimas de abuso sexual: que puedan experimentar verdad, justicia y sanación en sus 

vidas. Roguemos al Señor. 

Por nuestros obispos y líderes de congregaciones religiosas e institutos: Que sus palabras y obras 

expresen arrepentimiento por faltas pasadas en la respuesta al abuso sexual infantil y traigan consuelo y 

reconciliación a las víctimas. Roguemos al Señor. 

Por las víctimas y sus familias, que nuestro sincero arrepentimiento y propósito de enmienda les traiga 

consuelo y sanación.  Roguemos al Señor. 

Por todas las personas que han sido abusadas ya sea física, mental, emocional o sexualmente, que el 

Señor de toda ternura y compasión les renueve y les de paz. Roguemos al Señor. 

Que todas las familias, instituciones y ambientes sociales trabajen juntos para asegurar la felicidad de 

cada niño y crear un ambiente de seguridad y protección donde cada niño pueda desarrollarse. 

Roguemos al Señor.  

Para que más y más nos convirtamos en una comunidad que activamente protege  a las personas más 

vulnerables de la sociedad, especialmente a nuestros niños. Roguemos al Señor.   

  



 
Chúng ta cầu xin cho các nạn nhân bị lạm dụng, trong thời thơ ấu hay ở những lứa tuổi lớn hơn, 

vì họ là những người chưa được biết đến tình yêu đích thực. Chúng ta cầu xin Chúa. 
 

Chúng ta cầu xin cho những chuyên gia chăm lo việc chữa lành. Họ là những người quảng đại 
phục vụ những ai đau khổ vì bạo hành và lạm dụng. Xin Chúa ban cho họ đầy tràn ơn khôn 
ngoan, từ bi, và nhân ái. Chúng ta… 

 
Chúng ta cầu xin cho các cộng đồng mà tệ nạn xâm phạm tình dục đã xảy ra. Xin cho những ai 

có trách nhiệm lo cho các trẻ em, đem đến cho các em sự tôn trọng và danh dự, và nâng đỡ các 
em trong quá trình hồi phục. Chúng ta cầu xin Chúa. 
 

Chúng ta cầu xin cho những nạn nhân bị lạm dụng, được làm một với khổ hình của Chúa, chịu 
đớn đau cho tất cả những ai bị tổn thương nơi thân xác, tâm trí, và tinh thần, vì niềm tin đã bị 

phản bội bởi những người họ tin tưởng. Chúng ta cầu xin Chúa.  
 
Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần trong xã hội biết tôn trọng lẫn nhau trong phạm vi tính dục 

và đối xử với tất cả mọi người trong sự quý mến và lành mạnh. Chúng ta cầu xin Chúa. 
 

Chúng ta cầu xin cho những nạn nhân của tệ nạn xúc phạm tình dục được đón nhận sự hỗ trợ và 
quan tâm cần thiết. Chúng ta cầu xin Chúa.  
 

Chúng ta cầu xin cho những người có quyền lực và tầm ảnh hưởng, biết đề cao phẩm giá con 
người, qua việc tôn trọng đời sống riêng tư của họ. Chúng ta cầu xin Chúa.  
 

Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục có xu hướng muốn đón nhận quà cáp và lợi lộc từ các 

giáo dân. Chúng ta cầu xin Chúa. 
 

Chúng ta cầu xin ơn chữa lành cho những ai bị tổn hại vì tệ nạn lạm dụng tình dục. Chúng ta cầu 
xin Chúa. 
 

Chúng ta cầu xin cho những nạn nhân bị xâm phạm tình dục cảm nhận được chân lý, công bình, 

và ơn chữa lành trong cuộc sống. Chúng ta cầu xin Chúa. 
 

Chúng ta cầu nguyện cho các giám mục, và những vị lãnh đạo các dòng tu và cơ sở tôn giáo. Xin 
cho mọi ngôn từ và biểu cảm của họ bày tỏ được sự hối lỗi vì những khiếm khuyết trong quá 
khứ, khi giải quyết tệ nạn xâm phạm tình dục trẻ em, và đem lại sự an ủi và hòa giải cho các nạn 

nhân. Chúng ta cầu xin Chúa.  
 

Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Xin cho lòng thành thống hối của 
chúng ta, và những nỗ lực sửa đổi, đem lại cho họ ơn bình an và chữa lành. Chúng ta cầu xin 
Chúa.   

 
Chúng ta cầu nguyện cho những ai đã bị xâm phạm dù là thể chất, tinh thần, tình cảm hay tình 

dục. Xin Thiên Chúa Đấng đầy lòng dịu hiền và nhân ái ban cho họ được bình an, và giúp họ 
khôi phục lại cuộc sống. Chúng ta cầu xin Chúa.   
 

Chúng ta cầu xin cho các gia đình, các cơ sở, và mọi môi trường xã hội, cùng cộng tác với nhau 
để bảo đảm hạnh phúc cho các trẻ em, và tạo dựng một môi trường an toàn, để các em có thể 

phát triển cách lành mạnh. Chúng ta cầu xin Chúa.  
 



Chúng ta cầu xin cho chính chúng ta, mỗi ngày được trở nên một cộng đồng tích cực bảo vệ 
những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, đặc biệt là các trẻ em. Chúng ta cầu xin Chúa. 

 
Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần trong xã hội biết tôn trọng lẫn nhau trong phạm vi tính dục 

và đối xử với tất cả mọi người trong sự quý mến và lành mạnh. Chúng ta cầu xin Chúa. 
 
Chúng ta cầu xin cho những nạn nhân của tệ nạn xúc phạm tình dục được đón nhận sự hỗ trợ và 

quan tâm cần thiết. Chúng ta cầu xin Chúa.  
 

Chúng ta cầu xin cho những người có quyền lực và tầm ảnh hưởng, biết đề cao phẩm giá con 
người, qua việc tôn trọng đời sống riêng tư của họ. Chúng ta cầu xin Chúa.  
 

Chúng ta cầu nguyện cho các linh mục có xu hướng muốn đón nhận quà cáp và lợi lộc từ các 

giáo dân. Chúng ta cầu xin Chúa. 
 
Chúng ta cầu xin ơn chữa lành cho những ai bị tổn hại vì tệ nạn lạm dụng tình dục. Chúng ta cầu 

xin Chúa. 
 


