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IDE E FAZEI DISCIPULOS ENTRE TODAS AS NAÇÕES! (cf. Mt 28, 19) 

 
 

Em sintonia com o Papa Francisco e com a Juventude! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diocese de Santo André 
 

Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos Orantes 
para os Sacerdotes 

Julho de 2013 
 

Mês do Preciosíssimo Sangue de Cristo  
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O que é JMJ? JMJ: UM SONHO DO CORAÇÃO DE DEUS 

Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Foi um encontro de 
amor, sonhado por Deus e abraçado pelos jovens. Vozes que precisavam ser ouvidas e um coração 
pronto para acolhê-las. 
 
A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), como foi denominada a partir de 1985, continua a mostrar 
ao mundo o testemunho de uma fé viva, transformadora e a mostrar o rosto de Cristo em cada 
jovem.  
 
São eles, os jovens, os protagonistas desse grande encontro de fé, esperança e unidade. A JMJ tem 
como objetivo principal dar a conhecer a todos os jovens do mundo a mensagem de Cristo, mas é 
verdade também que, através deles, o ‘rosto’ jovem de Cristo se mostra ao mundo. 
 
A Jornada Mundial da Juventude, que se realiza anualmente nas dioceses de todo o mundo, prevê a 
cada 2 ou 3 anos um encontro internacional dos jovens com o Papa, que dura aproximadamente 
uma semana. A última edição internacional da JMJ foi realizada em agosto de 2011, na cidade de 
Madri, na Espanha, e reuniu mais de 190 países.  
 
A XXVIII Jornada Mundial da Juventude será realizada de 23 a 28 de julho de 2013 na cidade do Rio 
de Janeiro e tem como lema “Ide e fazei discípulos entre todas as nações” (Mt 28, 19). 
 
As JMJs têm sua origem em grandes encontros com os jovens celebrados pelo Papa João Paulo II 
em Roma. O Encontro Internacional da Juventude, por ocasião do Ano Santo da Redenção 
aconteceu em 1984, na Praça São Pedro, no Vaticano. Foi lá que o Papa entregou aos jovens a Cruz 
que se tornaria um dos principais símbolos da JMJ, conhecida como a Cruz da Jornada. 
 
O ano seguinte, 1985, foi declarado Ano Internacional da Juventude pelas Nações Unidas. Em 
março houve outro encontro internacional de jovens no Vaticano e no mesmo ano o Papa anunciou 
a instituição da Jornada Mundial da Juventude. 
 
A primeira JMJ foi diocesana, em Roma, no ano de 1986. Seguiram-se os encontros mundiais: em 
Buenos Aires (Argentina – 1987) - com a participação de 1 milhão de jovens; em Santiago de 
Compostela (Espanha – 1989) - 600 mil; em Czestochowa (Polônia – 1991) - 1,5 milhão; em Denver 
(Estados Unidos – 1993) - 500 mil; em Manila (Filipinas – 1995) – 4 milhões; em Paris (França -1997) 
– 1 milhão; em Roma (Itália – 2000) – 2 milhões, em Toronto (Canadá – 2002) – 800 mil; em Colônia 
(Alemanha – 2005) – 1 milhão; em Sidney (Austrália – 2008) – 500 mil; e em Madri (Espanha – 
2011) – 2 milhões. 
 
Além do fato de estar em outro país, com seus encantos turísticos, a participação na Jornada requer 
um corpo preparado para a peregrinação e um coração aberto para as maravilhas que Deus tem 
reservado para cada um. São catequeses, testemunhos, partilhas, exemplos de amor ao próximo e 
à Igreja, festivais de música e atividades culturais. Enfim, um encontro de corações que creem, 
movidos pela mesma esperança de que a fraternidade na diversidade é possível. 
 

(Fonte: Site Oficial da JMJ – 2013 – Rio de Janeiro) 
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São João Maria Vianney: Rogai por nossos Padres! 

 
----------------------------------------------------------- 

 
Preparação do local do Encontro: Após as boas vindas, todos devem acomodar-se 

confortavelmente. Sugiro alguns exercícios de respiração e alongamento para melhor 

aproveitar esse momento gostoso de sintonia com Deus e oração comunitária. 

 

Motivação visual: flores, Bíblia, imagem de Nossa Senhora, velas acesas.    

 
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. Bendigamos ao Senhor, Uno e Trino, que no Amor de Cristo nos reuniu para 

glorificar, bendizer, louvar e suplicar por nossos queridos Sacerdotes. Estamos felizes por 

estarmos mais uma vez reunidos em seu santo Nome. 

 
2. MOTIVAÇÃO 
 
A – Graça e Paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo! 

O motivo principal que nos une a cada mês é rezar por nossos Padres. Conhecemos e 

sabemos a necessidade que eles têm da oração.   

É importante realçarmos também a dimensão da gratidão pelos muitos Sacerdotes que 

passaram pela nossa vida, ou que nos distribuíram os mistérios sagrados.  

Por isso, em primeiro lugar, queremos rezar pelo nosso pároco e Vigário Paroquial. Não só pelo 

Pároco que hoje está à frente da nossa comunidade paroquial, mas por todos, vivos ou defuntos, 

que santificaram a sua comunidade eclesial. Com grande gratidão a Deus, oremos pelos sacerdotes 

e bispos que são filhos de nossa cidade e de nossa Paróquia.  

Lembremos com carinho de Dom Airton que foi sacerdote e bispo auxiliar em nossa Diocese 

e hoje é Arcebispo de Campinas. Lembremos-nos de Dom Manuel, Padre de nossa Diocese e hoje 

Bispo de São Miguel Paulista. A mesma prece queremos também dirigir a Deus por Dom Cláudio 

que gastou grande parte de sua vida aqui nesta porção do Povo de Deus. Uma lembrança especial 

em nossa oração também pela alma de Dom Jorge de Dom Décio Pereira. 

Rezemos por nosso atual Bispo Dom Nelson Westrupp, scj, para que o Espírito Santo sempre o 

assista com Seus Sete Dons e que Nossa Senhora o proteja com seu manto materno. 

Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos  

Orantes para os Sacerdotes 
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Desde o Ano Sacerdotal (2009 – 2010) nossa Diocese, através dos Grupos das Mães/Pais e 

Madrinhas/Padrinhos Orantes para os Sacerdotes, tem realizado ação de graças e redobradas 

orações nas intenções destes zelosos ministros de Deus, do altar, da liturgia, do confessionário, da 

unção dos enfermos e das muitas outras funções sagradas que nos aproximam do Absoluto e da 

Verdade.  

Somos chamados a rezar pelo presbítero que nos abriu as portas da Igreja, quando nos 

lavou do pecado original ministrando-nos o Santo Batismo. Nos eventos da vida, somos convidados 

a orar pelo Padre que nos acompanhou na Catequese, que ouviu a nossa primeira confissão e que 

celebrou e concedeu-nos a primeira Eucaristia. Com o passar dos anos, já na catequese 

preparatória para o Santo Crisma, somos convidados a rezar pelo Padre que acompanhou a nossa 

maturidade cristã e pelo Senhor Bispo que nos crismou. 

Para a grande parcela do Povo Santo de Deus, nossos leigos, é tempo de rezar pelo Padre 

que assistiu ao seu matrimônio e pelo Padre que também lhe ministrou a unção dos enfermos, 

restabelecendo-lhe, assim, a sua saúde física e espiritual. Mais do que isso, somos chamados na 

gratidão do perdão oferecido a rezar pelos muitos padres que ouviram as nossas confissões 

restabelecendo nossa amizade espiritual dom Deus.  

Lembremos, pois, de rezar também pelos sacerdotes que passaram pela nossa vida. É justo 

e agradável, num gesto de grandeza de alma, reconhecer o trabalho desenvolvido no silêncio por 

estes sacerdotes que, agindo na pessoa de Cristo, realizaram um trabalho espiritual que nos leva a 

um encontro pessoal com Cristo. 

E se, porventura, algum sacerdote tenha feito você sofrer, é o tempo favorável para 

exercitar a graça do perdão, da reconciliação e da misericórdia. Quem se apega ao mau ou a 

momentos difíceis não ama e não perdoa como nos pede o Sumo Sacerdote, Jesus Cristo: “Não há 

prova de maior amor do que dar a vida pelos seus amigos”. Se o padre doa a sua vida pela 

humanidade, pela santificação de seus fiéis, como “alter Christus”.  É tempo de louvar a Deus pelo 

ministro ordenado e, particularmente, pelos de sua Paróquia, Cidade, Diocese, os que você 

conhece: Obrigado, Senhor, pelas mãos sacerdotais que consagram as sagradas espécies do Pão e 

do Vinho e que eternizam a ação salvadora de Jesus Cristo na Igreja e no mundo. 

As mãos sacerdotais que acolhem, que absolvem, que abençoam, que abraçam, que se 

solidarizam são como os gestos de Cristo que nos convidam a ter os seus mesmos sentimentos, que 

são de acolhida, de amor e de misericórdia. 

Rezando pelos presbíteros, peçamos a graça de que nossos sacerdotes continuem sendo 

amigos de Jesus e construtores de pontes entre o céu e a terra, conduzindo o Povo de Deus para a 

Jerusalém Celeste. 

 
3. invocando o Espírito Santo: 
 
A – Após esta motivação, rezemos juntos invocando as Luzes do Espírito Santo a fim de 
que nos conduza neste momento e nos ensine a rezar como convém. 
 
Ó Espírito Santo, dai-nos corações grandes e abertos à vossa silenciosa e forte Palavra 
inspiradora, e fechados a todas as ambições mesquinhas; 
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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 superar 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. 

Todos: Amém! 

4.  Palavra de Deus   
 
A – Ouçamos agora um trecho do Evangelho narrado pelo Evangelista São Mateus  

(Mt 28, 16-20). A missão deixada pelo Ressuscitado  

 

L. “Os onze discípulos voltaram à Galileia, à montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando o 
viram, prostraram-se; mas alguns tiveram dúvida. Jesus se aproximou deles e disse: “Foi me 
dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações, e 
batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos 
tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos”. Palavra da 
Salvação. T.: Glória a Vós, Senhor.      
 
- Façamos um instante de silêncio... 
 
5. A Palavra em ação: 
 
A – O que o texto diz para mim, hoje? 
 
L1 - Fala da missão de todo cristão. Os Bispos, na Conferência de Aparecida, em 2007, disseram: "O 

amadurecimento no seguimento de Cristo e a paixão por anunciá-Lo requerem que a Igreja local se 

renove constantemente em sua vida e ardor missionário. Só assim pode ser, para todos os 

batizados, casa e escola de comunhão, de participação e solidariedade. Em sua realidade social 

concreta, o discípulo tem a experiência do encontro com Jesus Cristo vivo, amadurece sua vocação 

cristã, descobre a riqueza e a graça de ser missionário e anuncia a Palavra com alegria" (DAp 167). 

L2 - Qual meu novo olhar a partir da Palavra? 

Meu novo olhar é voltado para a missão de motivar mais seguidores do Mestre Ressuscitado. 

Vemos que neste texto, após a ressurreição em uma de suas aparições, Jesus manda que seus 

Apóstolos o encontrem na Galileia e não em Jerusalém. E aí vamos nos lembrar de que foi na 

Galileia que Jesus iniciou a sua pregação e será também na Galileia que os seus Apóstolos iniciarão 
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a missão que lhes será confiada. "Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações, batizai-os em 

nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado". 

A situação na cidade da Galileia não era bem vista pelos judeus, pois, era uma região que tinha 

pessoas de todas as raças por ser uma cidade portuária.  

L3 - Mas Jesus falou que veio para todos. Jerusalém agora não seria mais o centro religioso, a graça 

agora estava no coração de todas as pessoas. O encontro de Jesus com os apóstolos se dá no alto 

de uma montanha.  

A montanha sempre foi o lugar das manifestações de Deus. Foi na montanha que Moisés recebeu 

os mandamentos. E agora Jesus vai dar aos seus Apóstolos o poder de evangelizar, de levar a Boa 

Nova, a nova Lei do Amor, terão uma missão importantíssima. Alguns Apóstolos ainda tinham 

dúvidas mesmo vendo o Ressuscitado.  

L4 - Eles sem dúvida tinham as suas fragilidades, seus medos. Não seria uma missão fácil, não era 

nenhum passeio, era um compromisso no qual estariam assinando a sua sentença de morte. Pois se 

as autoridades torturaram, escarneceram e crucificaram impiedosamente o Filho de Deus, o que 

irão fazer com os Apóstolos, pobres mortais?  

L1 - É uma realidade humana e contando apenas com seus recursos seria realmente impossível eles 

assumirem esta missão. Mas Jesus lhes diz "Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos 

tempos" O Espírito de Deus irá transformar esta condição humana, e sabemos que os Apóstolos 

com a sua fé mudaram o mundo, derrubaram um império, e o mais importante, sem violências, 

somente pela palavra pelo infinito amor de Deus.  

L2 - E é por isso que hoje podemos celebrar. Jesus permanece conosco, as nossas dúvidas, os 

nossos desânimos podem acontecer, não somos perfeitos muito ainda temos que evoluir. Jesus 

está presente para nos ajudar, para nos transformar. Está ao nosso lado sempre em qualquer 

situação, em qualquer lugar.  

L3 - Os Apóstolos deram o seu Sim e conquistaram para a glória de Deus uma multidão de 

discípulos. E nós hoje fazemos o que? Buscamos apenas os nossos próprios interesses?  

L4 - O Espírito Santo ajuda-nos a reconhecer que precisamos também lutar por um mundo melhor, 

de levar o nome de Deus a todos, pois, somente em Deus encontraremos a Salvação para as nossas 

vidas, queremos ser discípulos atuantes motivando outras pessoas que vale a pena seguir Jesus. 

Vale a pena ser discípulo Dele e anunciar a salvação por onde passarmos. 
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6. Rezando a Palavra de Deus 
 
A – Agora, passemos a rezar alguns pontos da Palavra de Deus que foi proclamada, 

incluindo os jovens que se preparam para a JMJ, cujo lema é: “IDE E FAZEI DISCÍPULOS 

ENTRE TODAS AS NAÇÕES!” (cf. Mt 28, 19).  

 
L1.  Em sua Mensagem para a 28ª Jornada Mundial da Juventude deste ano (Domingo de Ramos), 

o Papa emérito Bento XVI escreveu: “Quem descobriu Cristo deve levar os outros para Ele”, pois, 

“conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber; tê-Lo encontrado foi o 

melhor que ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras  é  nossa 

alegria” (DAp, 29).  

 
A – Que nossos jovens Sacerdotes experimentem a alegria do Encontro com o Senhor 
Jesus e saibam transmiti-Lo aos outros.  
Rezemos pelos Padres a Oração que o Senhor Jesus nos ensinou.: Pai-Nosso... 
 
A – Maria: Mãe de todos os Sacerdotes. 
 
L2.  Dirijamo-nos a Maria, Rainha dos Apóstolos e Mãe dos Sacerdotes. Peçamos-lhe que os 
acompanhe ao longo de seu ministério sacerdotal, como acompanhou os Apóstolos e os 
primeiros discípulos no Cenáculo. 
 
A – Nossa Senhora acompanhou Jesus em sua missão terrena. Ela é Mãe do Senhor, mas também 
é a Sua discípula por excelência. Peçamos a Maria que ajude nossos jovens e descobrir, conhecer 
e encontrar com Seu divino Filho. Que Ela encoraje também aqueles sacerdotes que muitas vezes 
encontram-se desanimados e sem motivação no ministério e no anúncio de Jesus Cristo.  
 
Todos:  Ave-Maria... 
 
A – Animar os jovens para a Semana Missionária nas Paróquias e para a JMJ.  
 
L3 – A ida à JMJ exige preparação e entusiasmo. É preciso estar motivado e se deixar envolver 

pelo tema da Jornada: “Ide e fazei discípulos entre as nações” (cf. Mt 28, 19). Para fazer 

discípulos, é necessário primeiro que eu seja discípulo apaixonado por Cristo.  

Que o Cristo Redentor, de braços abertos, desperte em nossos jovens o novo impulso de vida e de 

missão. Os jovens são o presente e o futuro da Igreja! Rezemos por eles! 

 
A – Rezemos também para que nossos Padres sejam cada vez mais felizes e conscientes 
do sublime dom que lhes é confiado por Deus, de trazer Jesus à terra e de anunciar seu 
amor por onde passam.   
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T. Senhor Jesus, Cristo Redentor, do alto do Corcovado, abençoai nossa juventude e 

nossos queridos Padres! 

 
A – Anunciar o Evangelho e construir a casa na Rocha.  
 
L4.  Anunciar o Evangelho é consequência da alegria de ter encontrado Cristo e descoberto Nele a 

rocha sobre a qual construir a própria existência. Que os jovens percebam a ilusão das coisas do 

mundo e construam a casa de suas vidas e de seus sonhos na Rocha vital que é Cristo. 
T – Jesus Cristo, razão de nossa vida e de nossa missão, iluminai os jovens do mundo 

inteiro e santificai os Sacerdotes a fim de que sejam testemunhas do Vosso Amor e do 

Vosso Evangelho no meio da juventude. 

 
6. Preces Comunitárias  
 
A. Irmãs e irmãos queridos, hoje meditamos sobre a missão e a juventude. Neste 

momento das preces comunitárias queremos trazer nossos pedidos e intenções e 

apresentá-las ao Pai de toda bondade e misericórdia por meio de Jesus Cristo, no 

Espírito Santo. 

 
T.: Pai de Amor infinito, escutai-nos por Vosso amado Filho!    
 
L1: Senhor nosso Deus, sede o amparo e guia de todos os Sacerdotes. Animai-os na missão de 
conduzir e orientar o rebanho a eles confiado.    
 
T.: Pai de Amor infinito, escutai-nos por Vosso amado Filho! 
 
L2: Senhor nosso Deus, abençoai nosso Papa Francisco. Que ele tenha saúde, disposição e 
muita Sabedoria do Espírito Santo para guiar e conduzir a Igreja nestes tempos difíceis. 
 
T.: Pai de Amor infinito, escutai-nos por Vosso amado Filho! 
 
L3. Pai de bondade, nós vos recomendamos nosso Bispo Dom Nelson. Confortai-o com a Vossa 
graça e com os Sete dons do Espírito Santo para orientar e governar o numeroso rebanho do 
Grande ABC a ele confiado.  
 
T.: Pai de Amor infinito, escutai-nos por Vosso amado Filho! 
 
L4: Senhor nosso Deus, fortalecei nossos Diáconos para que tenham sempre ânimo na sua 
missão de servir a Igreja através da Palavra, da Liturgia e da Caridade. 
 
T.: Pai de Amor infinito, escutai-nos por Vosso amado Filho! 
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L5: Senhor nosso Deus, concedei força e coragem para os leigos e leigas e todas as lideranças 
pastorais para que sejam revigorados pela ação da vossa graça e enfrentem com coragem os 
desafios da vida moderna. 
 
T.: Pai de Amor infinito, escutai-nos por Vosso amado Filho!    
 
L6 – Senhor nosso Deus, Iluminai nosso Bispo Dom Nelson que dia 20 deste completará 22 
anos de ordenação episcopal. Para que seja feliz, tenha muita saúde e serenidade na vida e na 
missão. 
  
T.: Pai de Amor infinito, escutai-nos por Vosso amado Filho!  
 
L7 – Por todos os Jovens, empolgados com a Semana Missionária e com a JMJ. Que eles tenham 
um verdadeiro encontro com Jesus Cristo e descubram sua missão na Igreja e no mundo. 
 
T.: Pai de Amor infinito, escutai-nos por Vosso amado Filho!  
 
L8. Pai de Misericórdia, apresentamos ao vosso coração todos os jovens que se encontram no 
mundo das drogas, do crime, ou na prisão; os jovens desanimados e sem perspectiva de vida. 
Que eles experimentem o olhar amoroso de Jesus e sejam tocados pelo Seu Amor.  
 
T.: Pai de Amor infinito, escutai-nos por Vosso amado Filho! 
 
L9 – Senhor nosso Deus, acolhei no Vosso Reino todos os Bispos, Sacerdotes e Diáconos que 
já partiram desta vida e dai-lhes o descanso eterno e que eles contemplem para sempre vossa 
face amorosa. 
 
T.: Pai de Amor infinito, escutai-nos por Vosso amado Filho! 
 
7.  Ladainha do Preciosíssimo Sangue de Cristo 

A. Lembrando-nos que o mês de julho é o mês do Precioso Sangue de Jesus, rezemos, 

com devoção, a Ladainha do Precioso Sangue, pedindo a graça da salvação para nós e 

para o mundo inteiro. 

Animador(a) reza a primeira parte e todos respondem.   

Senhor, tende piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, tende piedade de nós. 

T.: Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, ouvi-nos. 

Jesus Cristo, atendei-nos. 
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Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. 

Deus Filho, redentor do mundo tende piedade de nós. 

Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. 

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. 

Sangue de Cristo, Sangue do Filho Unigênito do Eterno Pai, salvai-nos e santificai os 

Sacerdotes.  

Sangue de Cristo, Sangue do Verbo de Deus encarnado, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, Sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, derramado na cruz, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, sem o qual não pode haver redenção, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia, salvai-nos e 

santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, penhor de eterna vida, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, que libertais as almas do Purgatório, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Sangue de Cristo, digno de toda a honra e glória, salvai-nos e santificai os Sacerdotes. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. 

Remistes-nos, Senhor com o Vosso Sangue. 

T.:. E fizestes de nós um reino para o nosso Deus. 

Oremos: 
Todo-Poderoso e Eterno Deus, que constituístes o Vosso Unigênito Filho, Redentor do mundo, e 
quisestes ser aplacado com o seu Sangue, concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa 
salvação e de encontrar, na virtude que Ele contém, defesa contra os males da vida presente, de 
tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no Céu. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. 
Assim seja. 
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Oferecimento 

Eterno Pai, eu Vos ofereço o Sangue Preciosíssimo de Jesus Cristo em desconto dos meus 

pecados, em sufrágio das santas almas do Purgatório e pelas necessidades da Santa Igreja, 

pelos Sacerdotes e por todos os doentes. Amém. 

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: 

“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 se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, 
pois ele viu a pequenez  de sua serva; 
desde 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. 
 
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, 
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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: “Ensina o teu povo a rezar” (Pe. Zezinho) 
 
Ensina o teu povo a rezar 
Maria Mãe de Jesus 
Que um dia o teu povo desperta e na certa vai ver a luz 
Que um dia o teu povo se anima e caminha com teu Jesus. 
 
Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus 
Maria mulher, ensina a teu povo o teu jeito de ser 
O que Deus quiser 
Maria, senhora nossa 
Maria do povo, Povo de Deus 
Ensina o teu jeito perfeito de sempre escutar teu Deus. 
 
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. 
 
Sugestões para o mês de julho:  
 
- Pensar em algum presentinho para o Padre, pois, dia 4 de agosto será o Dia do Padre. 

- Bordar uma Toalha de Altar, ou um jogo de Alfaias e oferecer ao Padre de sua Paróquia. 

- Levar Flores ao Sacrário em honra ao Preciosíssimo Sangue de Cristo. 

- Rezar mais vezes neste mês a Ladainha do Precioso Sangue. 

- Conversar com os jovens de sua família ou de sua comunidade. Incentivá-los a 

participar da Semana Missionária e da JMJ. 
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Sugestão de Oração a ser rezada após receber a Santa Comunhão na Missa: 
 

 

  
 

 

 

Alma de Cristo 

 

Alma de Cristo, santificai-me. 

Corpo de Cristo, salvai-me.  

Sangue de Cristo, inebriai-me.  

Água do lado de Cristo, lavai-me.  

Paixão de Cristo, confortai-me. 

Oh! bom Jesus, ouvi-me!  

Dentro de Vossas chagas, escondei-me. 

Não permitais que me separe de Vós.  

Do espírito maligno, defendei-me.  

Na hora de minha morte, chamai-me.  

E mandai-me ir para Vós, para que com todos os Vossos Santos 

vos louve, por todos séculos dos séculos. Amém. 


