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

 
 “Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores 

para sua colheita!” (Mt 9, 38). 

 

 O Padroeiro dos Sacerdotes, São João Maria Vianney (Cura 

d’Ars), afirma: “Esta é a mais bela profissão do ser humano: rezar e 

amar... 

A oração nada mais é do que a união com Deus. Quando alguém tem 

o coração puro e unido a Deus, sente em si mesmo uma suavidade e 

doçura que inebria, e uma luz maravilhosa que o envolve... 

Nossa oração é o incenso que mais agrada a Deus... 

A oração é como o mel que se derrama sobre a alma e faz com que 

tudo nos seja doce”. 

 “Para mim, escreve Santa Teresinha do Menino Jesus, a oração é 

um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito 

de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da 

alegria”. 

 Maria é a orante perfeita. Peçamos, então, a Maria, nossa Mãe e 

Mãe dos Sacerdotes, que nos acompanhe toda vez que nos reunimos 

para rezar pelos nossos queridos Padres.  

 Uma especialíssima bênção e a certeza da minha prece. 

 

 

 

Dom Nelson Westrupp, scj  

Bispo Diocesano de Santo André  
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São João Maria Vianney: Rogai por nossos Padres! 
 

----------------------------------------------------------- 
 
1. SAUDAÇÃO INICIAL: 
 
Animadora (A): Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos (T): Amém! 

 

A - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam 

conosco. 

 
T - Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 
2. MOTIVAÇÃO 
 
A – No mês de maio, saudamos de maneira muito especial Nossa Senhora e, através dela, todas as 
mães. Nossa Senhora é a grande inspiração para todas as mães. Ser mãe é um dom de Deus. A 
mulher traz em si o dom de gerar filhos, de amar, de ser manifestação de ternura e bondade. É da 
natureza da mulher cuidar, zelar, proteger, amparar. Se a mulher não gera fisicamente, ela gera 
espiritualmente. Isso é maravilhoso! Também a mulher que reza gera filhos para Deus e aquela 
que reza pelos Sacerdotes, tornam-se mães espirituais, pois, geram Padres santos para a Igreja de 
Jesus Cristo.  

Nossa Senhora como Mãe do Filho de Deus, gerou, amamentou, cuidou de seu divino Filho. 
Foi Maria quem ensinou Jesus a dar os primeiros passos, pronunciar as primeiras palavras. 
Certamente Ela O ensinou a ler e apresentou-Lhe as Escrituras Sagradas. Assim também deve a 
mãe cristã, apresentar a Palavra de Deus a seu filhinho e ensiná-lo a rezar.  

Hoje, a gente percebe que as mães já não ensinam mais seus filhinhos a rezarem, a dar os 
primeiros passos na fé. Há um tempo, as crianças aprendiam no colo da mãe ou da avó a rezar o 
Pai-Nosso, a Ave-Maria, O Anjo do Senhor... É necessário e urgente que as mães e as avós ensinem 
seus filhos e netos a conhecer a Deus e a rezar. 

Podemos pedir a Maria que ajude as mães a cumprirem fielmente seu papel de mãe 
também no campo da fé. 

Nossa Senhora é também a Mãe dos Sacerdotes porque Ela é a Mãe do Sacerdote Eterno, 
Jesus Cristo. Como Mãe Sacerdotal, Ela quer ver seus filhos Padres sempre fiéis a Jesus, santos e 
generosos. Ela nos inspirará em nossas atitudes e gestos maternos para com nossos filhos 
espirituais, os Sacerdotes. Ela mesma ensina a seus filhos prediletos, os Padres, a rezar e a 
encontrar-se pessoalmente com o Amigo verdadeiro, Jesus Cristo. 

3. Invocando o Espírito Santo: 

Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos 

Orantes para os Sacerdotes 

para os Sacerdotes 
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A – Peçamos as Luzes do Espírito Santo, a fim de que nos conduza neste momento de oração por 
nossos Padres e nos ensine a rezar como convém. 
 
Pode-se cantar um canto ao Espírito Santo ou rezar juntas a oração que segue: 

Ó vinde Espírito Criador,  as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com Vossos dons 
celestiais. Vós sois chamado o Intercessor, do Deus excelso o dom sem par, a fonte viva,  o fogo,  
o amor,  a unção divina e salutar. Sois doador dos sete dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele 
prometido a nós,   por nós Seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai,  os corações enchei de 
amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-
nos Vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por 
Vós possamos conhecer, que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém!  

4. Palavra de Deus (Lc 2, 41-51) (Jesus com doze anos) 
 
A – Ouçamos agora um trecho do Evangelho narrado por Lucas. 
 
L. “Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 
doze anos, eles foram à festa, como de costume. Terminados os dias da festa, enquanto eles 
voltavam, Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Pensando que se 
encontrasse na caravana, caminharam um dia inteiro. Começaram então a procurá-lo entre os 
parentes e conhecidos. Mas, como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém, procurando-o. 
Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-
lhes perguntas. Todos aqueles que ouviam o menino ficavam maravilhados com sua inteligência e 
suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram comovidos, e sua mãe lhe disse: “Filho por que 
agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos, angustiados, à tua procura!” Ele respondeu: 
“Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devo estar naquilo que é de meu Pai?” Eles, porém, 
não compreenderam a palavra que ele lhes falou. 
 Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe guardava 
todas estas coisas no coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus 
e dos homens”. Palavra da Salvação. Todos: Graças a Deus. 
 
5. Reflexão:  

A – A Mãe de Jesus nunca havia passado por tanta angústia..., e experimentado que perda era 

perder Jesus! Ainda que a confortassem os que a conheciam, nela não podia haver consolação. 

E quem poderá ser capaz de cuidar de tantas feridas e tormentos, quando é ferido e machucado o 

coração da mãe que perde seu filho? 

Em doze anos, é a primeira vez que Maria e José experimentam a separação e a ausência de Jesus. 

Sua angústia naquela ocasião foi, sem dúvida, maior que a da noite do nascimento de Jesus na 

pobreza de Belém; e mesmo que a da fuga para o Egito. Naquelas ocasiões, Jesus estava com eles, 

podiam vê-Lo, abraçá-Lo, protegê-Lo. Agora tinha desaparecido sem deixar pista... Para ser 

verdadeiro discípulo de Jesus é necessário buscá-Lo; e buscá-Lo sem parar nem desanimar. 
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 Se buscarmos Jesus, movidos pela fé e pelo amor, e se O buscarmos no lugar certo, vamos 

encontrá-Lo, como O encontraram Maria e José, os pastores, Simeão e Ana. Ao contrário de 

Herodes, que O buscava para matá-Lo.  

O que significam a presença e a ausência de Jesus em nossas vidas, em nossas famílias..., e 

onde devemos buscá-lo para encontrá-Lo? Sentimos a falta de Jesus? Já fizemos a experiência de 

varar (passar) uma noite inteira procurando Jesus? 

 “Depois de três dias..., o encontraram no Templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e 

fazendo-lhes perguntas”. Maria e José foram perseverantes na busca até encontrar Jesus. E 

quando O encontram a alegria retorna ao lar de Nazaré. É muito importante que a gente 

persevere na busca de Jesus. Buscar Jesus significa rezar, dobrar os joelhos, ter fé, fazer o bem, 

ajudar o próximo. Deus se deixa encontrar no silêncio da oração e no amor que se torna serviço ao 

próximo. Participar da vida da comunidade é um modo muito forte de encontrar Jesus. Rezar e 

falar bem do Padre é também uma maneira de encontrar Jesus. 

Todos aqueles que ouviam o menino ficavam maravilhados com sua inteligência e suas 

repostas. Assim é conosco: Quando encontramos o Senhor a gente fica maravilhado e feliz, pois 

Deus sacia nossa sede, mata nossa fome e nos conforta na caminhada. 

Tentemos visualizar as caravanas voltando de Jerusalém, José e Maria no momento em que 

percebem a ausência de Jesus, o tumulto da procura, o encontro, os doutores da lei ouvindo 

atentos um menino de doze anos...    

- Façamos um instante de silêncio... 
 
6. Rezando a Palavra de Deus. 
 
A – Com o coração tocado pela Palavra de Deus, rezemos pelos nossos Sacerdotes. 
 
L1. Sabemos que Jesus, ao ficar no Templo de Jerusalém dialogando com os mestres da lei, Ele 
estava cumprindo a vontade do Pai. Seu coração estava ligado às coisas do Pai. Peçamos a Ele que 
torne o coração de nossos Sacerdotes cheios de ardor e amor pelo Reino de Deus e pelas coisas do 
Pai do céu. 
 
A – Neste sentido, rezemos a Oração que o Senhor Jesus nos ensinou:  Pai-Nosso... 
 
L2. Maria e José só foram compreendendo o mistério da pessoa e da missão de Jesus, através de 
muita meditação e oração...  
 
A – Peçamos a Nossa Senhora, Virgem e Mãe dos Sacerdotes, que abençoe nossos Padres e os 
ajude na vivência da vocação, a fim de que encontrem, na oração e na meditação, o alicerce 
seguro para suas vidas. Com amor filial, saudemos a Mãe de Deus rezando: Ave-Maria,... 
 
L3 – São José é modelo de fé. Tudo na sua vida se resolve de noite, às horas de incertezas e 

imprevistos. Na noite escura da fé, toma as grandes decisões e vive os seus compromissos. José e 

Maria tiveram que ter muita fé e confiança em Deus, pois receberam a grave missão de educar e 

cuidar do Salvador. José foi o homem de confiança de Deus. Assim deve ser cada Sacerdote 

chamado e enviado em missão pelo próprio Senhor da Messe.  
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A – Peçamos a São José para proteger e auxiliar todos os Sacerdotes. 
 
T. São José, pai adotivo de Jesus, rogai por nossos Padres e pelas vocações sacerdotais. 
 
L4.  É um dever buscar a Deus; “te procurávamos”, diz Maria. Ora, deve-se buscá-Lo por 
quatro razões: Porque Deus é justo, e se oferece aos que O buscam. Ora, nisso está a sua 
justiça, pois ninguém O procura como se deve, que não O encontre. Porque é manso, e 
acolhe benignamente os que O buscam. Porque é bom, e glorifica e recompensa os que O 
buscam: «O Senhor é bom para os que Nele esperam, para a alma que O busca» (Lm 3, 25). 
Enfim, porque dá a vida eterna àqueles que O buscam: «reanimai o vosso coração, vós 
que buscai a Deus» (Sl 68, 33). 
   
L5 – Rezemos para que nossos Sacerdotes, em suas lidas diárias, não deixem jamais de buscar o 
Senhor com toda a força de suas almas. Que os Padres, encontrem tempo diário para rezar e 
encontrar-se com Deus na oração. 
Rezemos juntos: 
“Uma só coisa pedi ao Senhor, só isto desejo: poder morar na casa do Senhor todos os dias da 
minha vida; poder experimentar a suavidade do Senhor e contemplar seu santuário. Ele me dá 
abrigo na sua tenda. Esconde-me em sua morada, sobre o rochedo me eleva. 
Tua face, Senhor, eu busco. Não me escondas teu rosto. És meu auxílio, não me deixes, não me 
abandones, Deus meu salvador” (cf. Sl 27(26) 4-9). 
 
6. Preces Comunitárias  
 
A. Irmãs e irmãos, hoje meditamos a perda e o encontro do Menino Jesus no Templo e meditamos 
também sobre a pessoa de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa. Façamos agora nossas preces 
comunitárias, dizendo juntos:  
 
T.: Senhor Jesus, ajudai-nos a cumprir sempre a vontade do Pai.  
 
L1: Vós que nos destes Maria por Mãe, concedei, por sua intercessão, saúde aos Sacerdotes 
enfermos, consolo aos idosos e tristes, coragem aos desanimados, e a todos a salvação e a paz. 
 
T.: Senhor Jesus, ajudai-nos a cumprir sempre a vontade do Pai.      
 
L2: Fazei, Senhor Jesus, que a Vossa Igreja seja, na caridade, um só coração e uma só alma, e que 
todos perseverem unânimes na oração com Maria, nossa Mãe. 
 
T.:  Senhor Jesus, ajudai-nos a cumprir sempre a vontade do Pai.     
 
L3: Vós que fizestes de Maria a Mãe da misericórdia, concedei à Vossa Igreja ser sinal da bondade 
do Pai no mundo e que os Sacerdotes sejam sinais visíveis da misericórdia divina. 
 
T.: Senhor Jesus, ajudai-nos a cumprir sempre a vontade do Pai.    
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L4: Vós que fostes educado no santo lar de José e Maria, fazei que por intercessão de ambos, as 
famílias sejam berços de santas vocações sacerdotais, missionárias e leigas. 
 
T.: Senhor Jesus, ajudai-nos a cumprir sempre a vontade do Pai.    
 
L5: Vós que fizestes de Maria serva fiel e atenta à vossa Palavra, fazei de nós, por sua intercessão, 
discípulos-missionários vossos.  
 
T.:  Senhor Jesus, ajudai-nos a cumprir sempre a vontade do Pai. 
 
L6: Vós que destes o Espírito Santo aos Apóstolos quando perseveravam em oração com Maria, 
concedei ao Santo Padre o Papa Francisco, força e sabedoria para conduzir a Igreja e ao nosso 
Bispo Dom Nelson, muita luz e coragem para guiar nossa Diocese. 
 
T.: Senhor Jesus, ajudai-nos a cumprir sempre a vontade do Pai. 
 
Nesse momento quem desejar pode fazer orações espontâneas pelo Padre da Paróquia. 
 
7.  Oração pelos Sacerdotes 
 
A - Rezemos juntos: 

  
Deus Pai, olha a face do teu Filho, o eterno Sumo Sacerdote, e por amor Dele tem piedade de 
teus Sacerdotes. 
Lembra-te, Ó Deus misericordioso, que eles são também frágeis criaturas como todos os seres 
humanos. 
Mantém vivo neles o fogo do teu amor. Guarda-os junto a ti, a fim de que o inimigo não 
prevaleça contra eles e para que jamais se tornem indignos de sua sublime vocação. 
Ó Jesus, suplico-te por teus fiéis e fervorosos sacerdotes, por teus sacerdotes tíbios e infiéis, 
por teus sacerdotes que trabalham nas longínquas ou próximas missões, por teus sacerdotes 
que sofrem tentações, por teus sacerdotes que sofrem a solidão e a desolação, por teus jovens 
sacerdotes, por teus sacerdotes idosos, por teus Sacerdotes enfermos, por teus Sacerdotes 
agonizantes, pelas almas de teus Sacerdotes, que já cumpriram sua missão neste mundo. Mas, 
sobretudo, encomendo-te, o Sacerdote que me batizou, o que me absolveu dos meus pecados e 
aqueles cujas missas participei e que me deram teu Corpo e Sangue na Sagrada Comunhão, 
aqueles que me alentaram, instruíram e aconselharam, a todos os Sacerdotes aos quais me liga 
uma dívida de gratidão. 
Ó Jesus, guarda-os, todos, junto a teu Sagrado Coração e conceda-lhes copiosas bênçãos agora 
e na Eternidade. Amém! 

Cardeal Mundelein 
Arcebispo de Chicago   

A – Pai-Nosso,... Ave-Maria,... Glória ao Pai... 
 
8. Oração de Santa Teresinha do Menino Jesus  
 
A - Rezemos juntos pensando no Padre de nossa Paróquia: 
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“Ó Jesus, Sumo e eterno Sacerdote, conservai este vosso sacerdote sob a proteção de 

vosso Coração amabilíssimo, onde nada de mal pode acontecer. Conservai ilibadas as suas mãos 

ungidas que tocam todos os dias o vosso Corpo Santíssimo.  

Conservai puro e desapegado dos bens da terra o seu coração, que foi selado pelo caráter 

sublime de vosso glorioso sacerdócio.  

Fazei-o crescer no amor e fidelidade para convosco e preservai-o do contágio do mundo.  

Dai-lhe também, juntamente com o poder que tem de mudar o pão e o vinho em vosso 

Corpo e Sangue, o poder de mudar os corações dos seres humanos. Abençoai os seus trabalhos, 

com abundantes frutos e concedei-lhe um dia a coroa da Vida Eterna. Amém”. 

 
9. Cântico do Magnificat  
 
A – Louvemos a Mãe de Deus, rezando o Cântico do Magnificat: 
 
Lado A: A minh‘alma engrandece o Senhor 
e alegrou-se o meu espírito em Deus meu Salvador, 
pois ele viu a pequenez  de sua serva; 
desde agora as gerações hão de chamar-me bendita. 
 
Lado B: O Poderoso fez em mim maravilhas 
e santo é o seu nome! 
Seu amor, de geração em geração, 
chega a todos  que o respeitam. 
 
Lado A: Demonstrou o poder de seu braço, 
dispersou os orgulhosos. 
Derrubou os poderosos de seus tronos 
e os humildes exaltou. 
 
Lado B: De bens saciou os famintos 
e despediu, sem nada, os ricos. 
Acolheu Israel, seu servidor, 
fiel ao seu amor, 
como havia prometido aos nossos pais, 
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. 
 
Lado A: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 
Lado B: como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
10. Canto Final:   
 
Vem Maria, vem, vem nos ajudar neste caminhar 
Tão difícil, rumo ao Pai. [bis) 
 
Vem, querida Mãe, nos ensinar  
A ser testemunhas do amor 
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Que fez do teu Corpo sua morada 
Que se abriu pra receber o Salvador. 
 
Nós queremos, ó Mãe, responder  
Ao amor do Cristo Salvador Cheios de ternura  
colocamos confiantes em tuas mãos esta oração. 
  
11. Bênção Final 
 
A – O Senhor nos abençoe e nos guarde. 
T – Amém. 
A – Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. 
T – Amém. 
A – Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. 
T – Amém. 
A – O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. 
T – Amém. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em comunhão com nosso Bispo e com nossa Diocese de Santo André, rezemos a 

Oração o 7º Plano Diocesano de Pastoral 

 

Senhor nosso Deus e Pai, rico em misericórdia e bondade,  

que nos quisestes peregrinos na fé na mesma família diocesana,  

concedei que sejamos perseverantes e fiéis na execução do 7º Plano Diocesano de Pastoral. 

Fascinados por Jesus Cristo e com a força do Espírito Santo, 

ajudai-nos, ó Pai, a assumir as urgências da ação evangelizadora com ardor missionário e amor 

eclesial.  

Assim, alimentados à Mesa da Palavra e da Eucaristia,  

amparados por Nossa Senhora do Carmo e por Santo André,  

seremos testemunhas do Evangelho e servidores da vida plena para todos. Amém.   

 

Dom Nelson Westrupp, scj 

Bispo Diocesano de Santo André 
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Sugestão para o Mês: 
 
 Realizar um ramalhete espiritual e oferecer ao Padre no fim do mês. 

 Encontrar mais senhoras e senhores que queiram e possam se juntar ao grupo para rezar pelos 

Padres. 

 Bordar toalhas de altar, alfaias e oferecer ao Padre. 

 Procurar saber na Paróquia em que o Padre precisa de ajuda, seja na própria Paróquia, ou seja, 

em alguma pastoral ou Movimento. 

 Dia 30 de maio será a Solenidade de Corpus Christi, pensar no que o grupo pode dar de 

presente para a Capela do Santíssimo da Paróquia, perguntar ao Padre o que a Capela precisa. 

 Fazer visitas ao Santíssimo Sacramento na intenção do Padre. 

 
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Ir. Maurinéa. Fone: 4425-4365 ou 99962-4005 
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Anexo: 

Conforme pedido de um dos Grupos das Mães e Madrinhas, elencaremos aqui as Cinco Urgências 

Pastorais  do 7º Plano Diocesano de Pastoral. 

Em cada roteiro, dos meses seguintes, abordaremos algum aspecto do 7º Plano. Que toda a nossa 

Diocese esteja unida na realização do 7º Plano e na Pastoral de Conjunto. 

 

Primeira Urgência - Igreja em estado permanente de missão 

PROPOSTA ELEITA: 

1.1- Trabalhar com as Santas Missões Populares: Visitas missionárias com leigos preparados, 

buscando comunicar aos afastados a beleza da fé e a riqueza da mensagem do Evangelho, 

animando-os para um compromisso de fé e vida. 

 

Segunda Urgência - Igreja: casa de iniciação à vida cristã. 

PROPOSTA ELEITA: 

2.1 - Processos de iniciação à vida cristã, com uma catequese de inspiração catecumenal, 

acentuando o aspecto celebrativo, em dinâmica permanente de encantamento pelo Cristo e pelo 

Reino. 

 

Terceira Urgência - Igreja: lugar de animação bíblica da vida e da pastoral 

PROPOSTA ELEITA: 

3.2 - Círculos Bíblicos, CEBs, Grupos de Reflexão, Grupos de Estudo- Escola da Palavra/Fé. 

 

Quarta Urgência - Igreja: comunidade de comunidades 

PROPOSTA ELEITA: 

4.1 - Efetivar o projeto “Paróquias e Comunidades Irmãs”: Solidariedade econômica e pastoral 

com as realidades mais sofridas de nossa Diocese. 

 

Quinta Urgência - Igreja a serviço da vida plena para todos 

PROPOSTA ELEITA: 

5.7 - Pastoral Familiar (com destaque para os casos especiais); Pastoral da Criança; Pastoral da 

Pessoa Idosa; Pastoral da Saúde – visita aos doentes – presença nos hospitais; Pastoral da 

Sobriedade - atenção à violência e às drogas; Comissão Diocesana em Defesa da Vida; Pastoral da 

Juventude; Pastoral do Menor. 


