
 

Queridas Mães e Madrinhas e queridos Pais e Padrinhos Orantes para os Sacerdotes! 
 

 

Transbordando de alegria, dirijo-me a cada uma e cada um de Vocês para agradecer-lhes 

cordialmente a participação orante e entusiasta no Ano Sacerdotal.  

O encerramento do Ano Sacerdotal está próximo. Mas os Grupos de Mães e Madrinhas e Pais e 

Padrinhos Orantes para os Sacerdotes prosseguirão... É muito consolador perceber como os Grupos estão 

felizes e fiéis, rezando e estreitando sua amizade com os queridos Padres.  

Meu coração de pastor muito se alegra e se enche de gratidão pela acolhida generosa com que 

Vocês assumiram o compromisso de rezar por nossos Sacerdotes. A gente percebeu o amor com que Vocês 

abraçaram a missão de serem madrinhas/padrinhos, mães/pais de nossos Padres. Vocês sabem o quanto 

eles precisam de amizade e de amor. Eles necessitam do apoio e da oração dos fiéis.   

No dia 11 de junho de 2010, o Santo Padre encerrará solenemente, em Roma, o Ano Sacerdotal. Os 

frutos que este abençoado ano produziu, são incontáveis. Certamente houve um maior comprometimento 

e uma renovação espiritual por parte dos Sacerdotes. O Lema: “Fidelidade de Cristo, Fidelidade do 

Sacerdote” foi assumido pelos Padres. É visível também como o Povo de Deus despertou para o 

reconhecimento, a oração e o apoio a seus Padres.  

Em uma de suas ricas Catequeses das quartas-feiras, Bento XVI dizia: “Queridos amigos, sede 

cientes do grande dom que os sacerdotes são para a Igreja e para o mundo; através do seu ministério, o 

Senhor continua a salvar os homens, a tornar-se presente, a santificar. Sabei agradecer a Deus, e, 

sobretudo, sede próximos de vossos sacerdotes com a oração e com o apoio, especialmente na dificuldade, 

a fim de que sejam sempre mais Pastores segundo o coração de Deus” (audiência geral de Bento XVI, dia 5 de maio de 

2010). As palavras do Santo Padre são um grande incentivo para continuarmos a rezar e a apoiar nossos 

Padres. 

Aproveito o ensejo para reafirmar que os Grupos de nossas queridas Mães e Madrinhas e queridos 

Pais e Padrinhos Orantes para os Sacerdotes irão continuar.  Nosso desejo é a implantação desses Grupos 

em toda a nossa imensa Diocese. Não importa o tamanho da Paróquia ou da comunidade. Já temos grupos 

atuantes em 62 das 97 Paróquias de nossa Diocese. São mais de 87 Grupos. Algumas Paróquias possuem 

até 5 Grupos de Mães e Madrinhas e  Pais e Padrinhos Orantes. Isso é muito bom! 

Gostaria de agradecer também a generosidade com que muitos Grupos ajudaram a custear as 

despesas dos Sacerdotes que irão a Roma participar do Encerramento do Ano Sacerdotal, representando 

nosso Presbitério e nossa Diocese.   

Nossa Senhora, Mãe do Primeiro e Sumo Sacerdote, Jesus Cristo, abençoe cada uma e cada um de 

Vocês e seus queridos familiares.  

Na ternura sem medida do Coração Sacerdotal de Jesus, meu abraço amigo e uma especialíssima 

bênção. 

 

Dom Nelson Westrupp, scj 
Bispo Diocesano de Santo André 

 
Santo André, 31 de maio de 2010  

Festa da Visitação de Nossa Senhora  
   
 


