
Suggested Intercessions for Unity and Peace 
(May be selected for use at different liturgies, devotions in the coming days and weeks) 

 

1. For our nation in this critical time: may the Spirit of unity help us overcome our divisions, conquer our fears, 

and inspire us to work for a better future, we pray to the Lord. 

 

2. For the leaders of our nation during these challenging times: that they may be granted the wisdom and 

courage to do what is right, and the determination to defend the principles of democracy and justice, we pray to 

the Lord. 

 

3. For our nation in these troubled times: that we may overcome divisions, and work together in response to the 

urgent needs of those most vulnerable to the pandemic threats, financial constraints, and food insecurity, we 

pray to the Lord. 

 

4. For our nation at this time of transition: that we may be protected from further harm, single-hearted in 

rejecting violence, mending the ruptures of division, and renewed with hope in a better future, we pray to the 

Lord. 

 

(Spanish) 

 

1. Por nuestra nación en este momento crítico: que el Espíritu de la unidad nos ayude a superar nuestras 

divisiones, vencer nuestros temores, y nos inspire a trabajar hacia un futuro mejor, roguemos al Señor. 

 

2. Por los líderes de nuestra nación en estos tiempos desafiantes: que se les concede la sabiduría y el coraje para 

hacer lo correcto, y la determinación para defender los principios de la democracia y la justicia, roguemos al 

Señor. 

 

3. Por nuestra nación en esta época turbulenta, que podamos superar divisiones y trabajar unidos en respuesta a 

las necesidades urgentes de los más vulnerables a las amenazas de la pandemia, las limitaciones financieras, y la 

inseguridad de alimentación, roguemos al Señor. 

 

4. Por nuestra nación en este momento de transición: que podamos estar protegidos de más daños, unidos en 

rechazar la violencia y en reparar las rupturas de la división; y que seamos renovados con esperanza en un 

futuro mejor, roguemos al Señor. 

 

(Vietnamese) 

 

1. Xin cho đất nước Hoa Kỳ, trong giai đoạn nghiêm trọng này, được ơn vượt qua những chia rẽ, sợ hãi, và một 

lòng một ý trong nỗ lực xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.  Chúng ta nguyện xin Chúa. 

 

2. Xin cho các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, trong thời kỳ nhiều thử thách này, được ơn khôn ngoan và can đảm để làm 

theo lẽ phải, và sự quyết tâm bảo vệ nền dân chủ và công lý.  Chúng ta nguyện xin Chúa. 

 

3. Xin cho đất nước Mỹ, trong giai đoạn khó khăn này, có thể vượt qua những chia rẽ, và cùng nhau đáp lại nhu 

cầu cấp bách của những ai bị đe doạ do dịch bệnh, khủng hoảng tài chánh, và thiếu của ăn.  Chúng ta nguyện 

xin Chúa.  

 

4. Xin cho đất nước Hoa Kỳ, trong thời kỳ chuyển tiếp này, được gìn giữ khỏi những tổn hại nghiêm trọng, 

quyết tâm từ bỏ bạo lực, một lòng hàn gắn những vết thương do chia rẽ, và được đổi mới với niềm hy vọng vào 

một tương lai tốt đẹp hơn.  Chúng con nguyện xin Chúa. 
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