
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Diocese de Santo André 

 
 

Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos  

Orantes para os Sacerdotes 

Mês da Bíblia – Setembro 2013 



 

 

2 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos  

Orantes para os Sacerdotes 
 

    Ouvintes e servidores da Palavra 
 

Ao longo do mês da Bíblia somos convidados a uma leitura mais assídua da Palavra de Deus. 

São Tiago recomenda receber com humildade a Palavra que em nós foi implantada e que é capaz de 

salvar as nossas almas. Não basta, porém, sermos meros ouvintes da Palavra, enganando-nos a nós 

mesmos, mas praticantes da Palavra (cf. Tg 1, 21-22). É a Palavra que nos salva. Mas para isso, é necessário 

pô-la em prática como expressão de vida no amor. Não basta conhecer e saber o Evangelho; é preciso 

convertê-lo e transformá-lo em vida. Temos de ser terra boa, bem preparada, adubada, onde a Palavra 

do Senhor enraíza e cresce. 

 A Palavra de Deus é amor. Quem ama cumpre e vive a Palavra. Quem se aproxima dos pobres e 

dos mais necessitados, e se compadece dos aflitos e sofredores é praticante da Palavra, agrada aos 

olhos e ao coração de Deus. 

 A Palavra de Deus é vida e ação. Quando a Palavra de Deus tiver produzido o seu fruto, voltará  

à nascente, cumprida a missão. Só será plenitude e perfeita compreensão, quando se tiver cumprido 

em nós (cf. Is 55, 10-11). 

 Deus quer a salvação de todo ser humano, e o mundo inteiro é terra boa dos seus cuidados. Por 

isso mandou profetas a preparar caminhos e, chegada a plenitude dos tempos, enviou o seu próprio 

Filho (Gl 4, 4), divina semente, Palavra de vida eterna. Não há terreno duro onde o Senhor não lance a 

semente. Preocupações, riquezas e cuidados podem sufocar a Palavra, mas o amor misericordioso do 

Pai não rejeita nenhum de seus filhos e filhas. A nossa mediocridade e lentidão de inteligência (cf. Lc 24, 

25) não impedem a mão de Deus. 

 A alma que lesse a Palavra sem a preocupação de vivê-la e pôr em prática sua mensagem, 

morreria de sede à beira da fonte de água viva. 

 Portanto, redescubramos a maravilha da Palavra de Deus, que é “viva, eficaz e mais penetrante 

que qualquer espada de dois gumes” (Hb 4, 12). Redescubramos sua eficácia no próprio coração da 

Igreja, na sua liturgia e na oração, na evangelização, na vida pessoal e comunitária... 

 Feitos discípulos(as) missionários(as) de Cristo, poderemos experimentar o sabor da Palavra de 

Deus (cf. Hb 6, 5), vivendo-a na comunidade eclesial e anunciando-a aos corações acolhedores. A Palavra 

do Senhor seja nossa alegria diária. 

 Recomenda-se aos “servos da Palavra” no trabalho da evangelização, a leitura orante da 

Palavra de Deus, caminho seguro para um salto de qualidade na vivência da fé e do amor. 

 A leitura meditada e rezada da Palavra leva a um encontro vital e transformador, com Cristo, 

tornando-nos discípulos e servidores da Palavra de Deus na missão da Igreja. Aliás, a Igreja funda-se 

sobre a Palavra de Deus, nasce e vive dela” (VD, 3). 

 Quais filhos e filhas desta Igreja, somos enviados para anunciar a todos a Palavra que é Cristo. 

Tendo-a escutado, respondamos “com a obediência da fé” (cf. Rm 1, 5; 16, 26) e “o ouvido do coração”, a 

fim de que as nossas palavras, opções e atitudes “sejam cada vez mais uma transparência, um anúncio 

e um testemunho do Evangelho”, e vivamos por Ele (cf. 1 Jo 4, 9)” (CNBB, Doc 97, n. 92). 

 A exemplo de Maria Santíssima, vivamos a plena obediência da fé em sintonia com a Palavra de 

Deus. Escutando a Palavra com o ouvido do coração cresceremos na fé, na esperança e no amor. 

  

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 – Querida Mães e Madrinhas, queridos Pais e Padrinhos Orantes para os Sacerdotes! A todos 
Vocês que, em comunhão com nosso Bispo Dom Nelson e com toda a nossa Diocese, se reúnem 
fielmente para rezar por nossos Padres; graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus 
Cristo. Ele se entregou por nossos pecados, para nos libertar do mau, segundo a vontade de nosso 
Deus e Pai. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém! 

Invocando o Espírito Santo: 
 
A – Por alguns momentos nos dispomos a ocuparmo-nos de Jesus e de Seus amigos diletos, os 
Sacerdotes. Para que nossa oração produza os frutos desejados, peçamos as Luzes do Espírito 
Santo a fim de que nos conduza e nos ensine a rezar como convém. 
 
Rezemos juntos a Oração ao Espírito Santo: 
 
Ó Espírito Santo, / dai-nos corações grandes abertos à vossa silenciosa e forte Palavra inspiradora, 
/ e fechados a todas as ambições mesquinhas; / dai-nos corações alheios a qualquer desprezível 
competição humana / e compenetrados do sentido da Santa Igreja; / dai-nos corações grandes, / 
desejosos de se tornarem semelhantes ao manso Coração do Senhor Jesus; / dai-nos corações 
grandes e generosos para superarmos todas as provações, / todo tédio, todo cansaço, toda 
desilusão, todas as ofensas; / dai-nos corações grandes e humildes até o sacrifício, quando 
necessário; / corações cuja felicidade seja palpitar com o Coração de Cristo / e cumprir fielmente 
toda vontade do Pai celeste. Amem. 
 
4. Palavra de Deus (Lc 15, 1-10) – A ovelha perdida – a moeda perdida  

 

A – Ouçamos agora um trecho do Evangelho narrado por Lucas 
 
L. “Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar. Mas os 

fariseus e os doutores da Lei criticavam a Jesus, dizendo: "Esse homem acolhe pecadores, e come 

com eles!" Então Jesus contou-lhes esta parábola: "Se um de vocês tem cem ovelhas e perde uma, 

será que não deixa as noventa e nove no campo para ir atrás da ovelha que se perdeu, até 
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encontrá-la? E quando a encontra, com muita alegria a coloca nos ombros. Chegando em casa, 

reúne amigos e vizinhos, para dizer: 'Alegrem-se comigo! Eu encontrei a minha ovelha que estava 

perdida'. E eu lhes declaro: assim, haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, 

do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão." 

"Se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, será que não acende uma lâmpada, varre 

a casa, e procura cuidadosamente, até encontrar a moeda? Quando a encontra, reúne amigas e 

vizinhas, para dizer: 'Alegrem-se comigo! Eu encontrei a moeda que tinha perdido'. E eu lhes 

declaro: os anjos de Deus sentem a mesma alegria por um só pecador que se converte". Palavra da 

Salvação. T.: Glória a Vós, Senhor. 

 

5. Reflexão – após um instante de silêncio para acolher e assimilar a Palavra de Deus 
proclamada. 
 
A  –  São três as Parábolas da misericórdia contadas por Jesus. Hoje lemos as primeiras duas, a 

terceira é a do “filho pródigo” ou do “pai misericordioso”. 

 Cada parábola começa por uma situação de “perda”, num crescendo dramático, continua 

com a cena alegre e feliz do achamento, devido à procura persistente do pastor ou da mulher, 

terminando com o acolhimento do bem reencontrado. 

 A atuação ou o modo de proceder de Deus, descrita pela imagem do pastor à procura da 

ovelha, não é movida pela lógica do cálculo, mas por um amor solícito e único para com o ser 

humano, que não diminui mesmo quando a pessoa erra. 

 Os gestos e as palavras de Jesus revelam um Deus apaixonado por nós, um Deus acolhedor. 

Neste Deus bondoso e libertador, é que devemos crer... É a Sua gratuidade que nos acolhe 

continuamente, que torna possível nosso relacionamento com Ele, contando não com as nossas 

prestações, mas com a Sua misericórdia. 

Somos convidados a redescobrir a alegria que nasce da experiência de nos sentirmos 

sempre acolhidos por Deus, independentemente de nossas fragilidades e pecados. 

 A alegria de sermos acolhidos, respeitados e amados por Deus, deveria tornar-se 

motivação profunda para nosso trabalho pastoral, acolhendo bem as pessoas que vivem no erro 

ou de forma diferente da nossa fé. 

 Para reconhecer a gratuidade de Deus só é possível por meio de uma relação íntima e 

pessoal com Ele. 

Jesus era criticado pelos fariseus e mestres da lei porque acolhia os pecadores e fazia 

refeição com eles. Deus não exclui nem marginaliza ninguém, mas alegra-se por recuperar e salvar 

o ser humano perdido na solidão do seu pecado, restabelecendo-o na sua dignidade própria. 
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Porque “Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta da sua má conduta e que viva” 

(Ez 33, 11). O amor de Deus é desconcertante. A misericórdia é proposta por Jesus, convidando a 

que imitemos a atitude e o modo divino de agir. 

  
6. Rezando a Palavra de Deus 
 
A – Agora, passemos a rezar alguns pontos da Palavra de Deus que foi proclamada e meditada. 
 
A – O Sacerdote é chamado a comunicar a misericórdia e a bondade de Deus.  
 
L1. Nas duas parábolas que ouvimos, percebemos o quanto é grande a misericórdia e a alegria do 
Pai pela volta de um filho que retorna. A ovelha perdida e achada e a moeda encontrada resultam 
em alegria completa para o pastor e para a mulher. Eles fazem festa... O Sacerdote é o enviado 
especial de Deus para comunicar a alegria do perdão ao pecador arrependido, para reconciliar a 
almas e trazer de volta as ovelhinhas perdidas do aprisco do Bom Pastor. Por isso, a Igreja e o 
mundo precisam de Sacerdotes santos.  
 
A – Rezemos a Oração que o Senhor Jesus nos ensinou, para a santificação dos Sacerdotes: Pai-
Nosso... 
 
A – Ouvir e rezar a Palavra! 
 
L2.    No mês de setembro deste ano somos convidados a ler e meditar o Evangelho de Lucas. 
Lucas é considerado o Evangelista da infância de Jesus e da misericórdia.  
 
A – Nossa Senhora soube ouvir, rezar, meditar e guardar no coração a Palavra de Deus. Que Ela 
ajude nossos queridos Padres e serem os fiéis anunciadores da Palavra ouvida e meditada no 
coração. Rezemos juntos: Ave-Maria... 
 
A – Acolher, cuidar, fazer festa!   
 
L3.  O Bom Pastor põe nos ombros a ovelha perdida e achada. Sua alegria não tem limites. Ele 
reúne as 99 para festejar a ovelhinha encontrada. Nossos Sacerdotes são homens de fé, esperança 
e amor. O coração sacerdotal deve ser repleto de sensibilidade pastoral para acolher, amar e 
cuidar da ovelha perdida.  
 
A – Rezemos para que o Bom Pastor faça de cada Sacerdote um representante fiel de Seu amor, 
de Sua ternura e misericórdia para com todas as pessoas, sobretudo, com aquelas que se 
encontram afastadas da religião e da Igreja. 
 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
A – Abertura e acolhida entre os membros da comunidade. 
 
L4.  No relato das duas parábolas que ouvimos, Jesus nos diz que há mais alegria no céu por um só 
pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Assim, na 
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comunidade eclesial é preciso ter a capacidade de se alegrar pelas pessoas que procuram a Igreja 
e querem voltar a fazer parte da comunidade. Esta atitude supõe abertura para que outras 
pessoas se agreguem à comunidade e vivam a experiência de um autêntico encontro com Jesus 
Cristo e passem a testemunhar também a alegria desse encontro vital.      
  
A – Rezemos para que todos os batizados e batizadas se comprometam com sua fé e juntos: 
Sacerdote e Povo de Deus, façamos a Palavra de Deus chegar aos corações.  
 
T. Senhor, aumentai a nossa fé e o nosso compromisso na Comunidade! 
 
6. Preces Comunitárias  
 
A. Irmãos e Irmãs, edificados sobre o fundamento dos Apóstolos, roguemos a Deus Pai todo-
poderoso em favor de seu povo santo; e digamos: 
  
T.: Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja!  
 
L1: Vós quisestes, ó Pai, que o vosso Filho, ressuscitado dos mortos, aparecesse em primeiro lugar 
aos Apóstolos, fazei de nós testemunhas do vosso Filho até os confins da terra.  
 
T.: Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja!   
 
L2: Vós, que enviastes vosso Filho ao mundo para evangelizar os pobres, fazei que o Evangelho 
seja pregado a toda criatura. 
 
T.:  Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja! 
 
L3: Vós, que enviastes vosso Filho para semear a Palavra do Reino, concedei-nos colher na alegria 
os frutos da Palavra semeada com o nosso trabalho. 
 
T.:  Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja! 
 
L4:  Vós, que enviastes vosso Filho para reconciliar o mundo convosco pelo seu Sangue, fazei que 
todos nós colaboremos na obra da reconciliação de toda a humanidade. 
 
T.:  Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja! 
 
L5 – Vós, que enviastes vosso Filho para reunir as ovelhas dispersas, fazei que todos nós 
cresçamos na unidade e na comunhão eclesial a fim de que sejamos, na sociedade, sinal visível do 
vosso Reino.   
 
T.:  Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja! 
 
L6 – Pai de amor, nós vos pedimos por todos os Sacerdotes de nossa Diocese, pelos Sacerdotes 
que partem em missão, pelos que trabalham nos grandes centros urbanos, pelos que se dedicam 
nas periferias de nossas cidades, pelos que são perseguidos, pelos que enfrentam diariamente os 
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desafios da evangelização e pelos Sacerdotes enfermos, a fim de que sejam fortalecidos e 
amparados pela bondade e misericórdia do Bom Pastor, nós vos pedimos.  
 
T.:  Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja! 
 
L7 – Pai Santo e Senhor da Vida, vos entregamos ainda nosso Bispo Dom Nelson que no dia 11 de 
setembro completa mais um ano de vida. Que ele tenha saúde, alegria e muita fortaleza para 
conduzir o rebanho que lhe foi confiado. 
   
T.:  Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja! 
 
7. Oração de Santa Teresinha do Menino Jesus  
 
A - Rezemos juntos pensando no Padre de nossa Paróquia: 
 

“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”. 

 
A – Pai-Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai... 
 
8. Cântico do Magnificat  
 
A – Louvemos a Mãe de Deus, rezando o Cântico do Magnificat: 
 
Lado A: A minh‘alma engrandece o Senhor 
e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, 
pois ele viu a pequenez  de sua serva; 
eis que agora as gerações hão de chamar-me de 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. 
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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: Pelas estradas da vida! 

 

Pelas estradas da vida 
Nunca sozinho estás, 
Contigo pelo caminho, 
Santa Maria vai. 

Ó, vem conosco, vem caminhar, 
Santa Maria, vem, 

Mesmo que digam os homens 
que nada podes mudar, 
lutas por um mundo novo 
de unidade e paz. 

Ó, vem conosco, vem caminhar, 
Santa Maria, vem, 

Se pelo mundo os homens 
sem conhecer-se vão, 
não negues nunca a tua mão 
a quem te encontrar. 

Ó, vem conosco, vem caminhar, 
Santa Maria, vem, 

Se parecer tua vida 
inútil caminhar, 
lembra que abres caminho. 
Outros te seguirão. 

Ó, vem conosco, vem caminhar, 
Santa Maria, vem, 

 
 
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. 
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Credo Niceno-Constantinopolitano 
Para ser aprendido de cor e rezado todos os dias. 

Ano da Fé! 
 

Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, 

Criador do céu e da terra, 

de todas as coisas visíveis e invisíveis. 

Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, 

Filho Unigênito de Deus, 

nascido do Pai antes de todos os séculos: 

Deus de Deus, luz da luz, 

Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, 

gerado não criado, 

consubstancial ao Pai. 

Por Ele todas as coisas foram feitas. 

E, por nós, homens, e para a nossa salvação, 

desceu dos céus: 

e encarnou pelo Espírito Santo, 

no seio da Virgem Maria, 

e se fez homem. 

Também por nós foi crucificado 

sob Pôncio Pilatos; 

padeceu e foi sepultado. 

Ressuscitou ao terceiro dia, 

conforme as escrituras; 

E subiu aos céus, 

onde está sentado à direita do Pai. 

E de novo há de vir, em sua glória, 

para julgar os vivos e os mortos; 

e o seu reino não terá fim. 

Creio no Espírito Santo, 

Senhor que dá a vida, 

e procede do Pai e do Filho; 

e com o Pai e o Filho 

é adorado e glorificado: 

Ele que falou pelos profetas. 

Creio na Igreja una, santa, 

católica e apostólica. 

Professo um só batismo 

para remissão dos pecados. 

Espero a ressurreição dos mortos; 

E a vida do mundo que há de vir. 

Amém. 
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Atitudes do coração de um seguidor(a) de Jesus Cristo: 
 
  Acolher as pessoas.  

  Aproximar-se de quem precisa de nossa ajuda. 

 Perseverar na Leitura Orante da Palavra de Deus, sobretudo, no Mês da Bíblia. 

   

 
Sugestão para o mês da Bíblia: 
 
 Se for oportuno, sortear uma Bíblia da CNBB entre os que ainda não a têm. 

 Promover gincanas ou questionário sobre a Palavra de Deus e organizar um chá para se 

confraternizar com prêmios para os que acertarem todas as questões. 

 Convidar Sacerdotes ou pessoas preparadas para dar uma palestra sobre o Evangelho de Lucas, 

principalmente o trecho de Lc 15, 1-10, que a CNBB propõe para estudarmos neste Mês.  
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