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Queridas Mães e Madrinhas 
Queridos Pais e Padrinhos Orantes para os Sacerdotes 
 

Quaresma tempo privilegiado de "conversão". 

 

 A Quaresma é tempo forte de fazer boa escolha, de parar nas encruzilhadas da 

vida, de entrar no silêncio do coração, para vermos claro e tomarmos decisões que nos 

ajudam a crescer em qualidade de vida. 

 Quaresma é tempo privilegiado de "conversão". Conversão é uma questão de 

amor. 

 Conversão evoca vinda à fé de um ateu, a mudança de vida de um crente, 

deixando tudo o que é desordem moral. Conversão é ainda voltar-se para Deus, viver na 

sua intimidade e presença amiga. 

 A conversão é essencialmente procurar, descobrir cada vez mais o rosto de Cristo, 

o coração de Deus. Esta conversão não termina nunca, porque nunca terminamos de 

descobrir por completo  o amor de Deus por nós e jamais seremos capazes de 

corresponder-lhe plenamente. 

 A conversão é descobrir o olhar amigo de Jesus. Reconhecer-se pecador é 

encontrar o olhar de Cristo. É abrir a porta de nosso coração a Cristo. Ele entra, senta-se 

à mesa, toma refeição comigo e eu com Ele (cf. Ap 3, 20). 

 A Mateus bastou um olhar, um encontro, um dia para se converter de forma total 

e definitiva. 

 Nós temos  quarenta dias para imitá-lo. Convertendo-nos e sendo olhar, 

presença, convite de Cristo, junto dos outros a fazerem o mesmo... É só tentar, é só 

fazer, é só querer!  

Dom Nelson Westrupp, scj 

Bispo Diocesano de Santo André 

Quaresma 2015 
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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 QUARESMAL 
 
A – “O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por 

muitos” (Me 1 0,45). 

 Vida que resgata vidas! O Crucificado como servo das dores! A morte que liberta da 

escravidão e concede a dignidade de servir como Deus serve! Deus servo, Jesus Cristo, que 

concede a toda pessoa batizada o dom de ser serviço para os irmãos e irmãs. 

 Quaresma é tempo de abertura para o mistério da dor e da morte, da cruz, do Crucificado. 

Nele, somos conduzidos à graça da vida plena, à ressurreição. Ressurreição, transformação no 

mistério da dor, da morte, da Cruz. Quaresma, caminho de identificação com Cristo, pede de nós 

jejum, oração, esmola. 

 Jejum é um abster-se, um esvaziar-se, um abrir-se. No vazio de nós mesmos, somos 

fecundados pela suavidade da gratuidade. Jesus crucificado, vazio de si, é entrega suave-sofrida ao 

Pai: “em tuas mãos entrego o meu espírito” (Lc 23, 46). No jejum, somos reintegrados! 

 A oração é aproximação, nova relação, exposição, busca de atingimento pela amorosidade 

de Deus. Uma quase súplica de afeto e de amor: “Meu Deus, meu Deus, porque me 

abandonastes?” (Mt 27,46). A busca de coração pelo Pai. Quanta intimidade! 

 A esmola, partilha de vida, cuidado amoroso, liberdade de entrega, serviço! A esmola é 

envio para o próximo. Encontro com aqueles que o Estado e a sociedade não querem (Madre Teresa 

de Calcutá). Esmola, exercício para o crescimento e fidelidade da nossa filiação divina: sermos bons e 

generosos como Deus o é. 

Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos 

Orantes para os Sacerdotes 
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 A conversão, a mudança de vida que a Quaresma possibilita, é um itinerário de libertação 

pessoal, comunitário e social. A Campanha da Fraternidade 2015 nos convida a refletir, meditar e 

rezar a relação entre Igreja e sociedade. O tema é “Fraternidade: Igreja e Sociedade”, e o lema 

“Eu vim para servir” (cf. Mc 10, 45). A Campanha vai ajudar-nos a “aprofundar, à luz do Evangelho, 

o diálogo e a colaboração entre a Igreja e a sociedade, propostos pelo Concílio Ecumênico 

Vaticano II, como serviço ao povo brasileiro, para a edificação do Reino de Deus” (Objetivo Geral da CF 

2015). 

 Sociedade vem de socius e id. Id, idade, que diz da força, vigor; força e vigor do socius. 

Socius é o companheiro. A força que faz e deixa ser companheiro. Companheiros, os que, unidos 

pela mesma força e vigor, formam um grupo. Os que estão unidos pela mesma força e vigor 

formam a sociedade. As pessoas que têm mesma pertença e buscam viver e conviver com um 

modo próprio de organização, formam uma sociedade. As pessoas também recriam a sociedade. 

Porque formada por pessoas, a sociedade é viva, se transforma. Uma sociedade é sociedade 

quando todos participam do conviver e do decidir e não permitem que uma pessoa seja excluída. 

Para que a sociedade possa existir e persistir, deixa-se guiar por valores fundamentais de Justiça, 

de Fraternidade, de Paz. 

 O Concílio Ecumênico Vaticano II recordou que a Igreja é Reino de Deus, Povo de Deus. 

“Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou na terra o Reino dos céus, revelou-nos Seu 

mistério e, por Sua obediência, realizou a redenção. O Reino de Deus, já presente em mistério pelo 

poder de Deus, cresce visivelmente no mundo”. “O Senhor Jesus iniciou a sua Igreja, pregando a 

Boa-Nova, isto é, o advento do Reino de Deus (…). Este Reino manifestou-se lucidamente aos 

homens na Palavra, nas obras e na presença de Cristo. Com a vinda do Espírito Santo, poderíamos 

dizer que se completaram os tempos. 

 A Campanha da Fraternidade deste ano será uma oportunidade de retomarmos os 

ensinamentos do Concílio Vaticano II. Ensinamentos que nos levam a ser uma Igreja atuante, 

participativa, consoladora, misericordiosa, samaritana. Sabemos que todas as pessoas que 

formam a sociedade são filhos e filhas de Deus. Por isso, os cristãos trabalham para que as 

estruturas, as normas, a organização da sociedade estejam a serviço de todos. Na sociedade, a 

Igreja, as comunidades desejam seguir a Jesus: vim “para servir e dar a vida em resgate por 

muitos” (Mc 10,45). 

 Maria, Mãe de Deus e nossa, nos acompanhe na caminhada quaresmal, para sermos 

sempre mais a presença da Igreja que serve a todos. Caminhemos todos com Jesus para Jerusalém 

e participemos com Ele da dor, da morte e da ressurreição. 
   

 



 

 

5 

3. Invocando o Espírito Santo: 
 
A – Com esses pensamentos, iniciemos nosso momento de oração pelos Sacerdotes pedindo 
que o Espírito Santo nos ilumine e nos inspire a rezar como convém. 
 
Pode-se cantar um canto ao Espírito Santo ou rezar juntos 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  -  Jo 2, 13-25 

A – Ouçamos agora um trecho do Evangelho narrado por São João  

 

 "Estava próxima a Páscoa dos judeus; Jesus, então, subiu a Jerusalém. No templo, 

encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas nas suas bancas. Então fez um 

chicote com cordas e a todos expulsou do templo, juntamente com os bois e as ovelhas; jogou no 

chão o dinheiro dos cambistas e derrubou suas bancas, e aos vendedores de pombas disse: Tirai 

daqui essas coisas. Não façais da casa de meu Pai um mercado"! Os discípulos se recordaram do 

que está escrito: "O zelo por tua casa me há de devorar". 

 Então os judeus perguntaram a Jesus: "Que sinal nos mostras para agires assim"? Jesus 

respondeu: "Destruí vós este templo e em três dias eu o reerguerei". Os judeus, então, disseram: 

"A construção deste templo levou quarenta e seis anos, e tu serias capaz de  erguê-lo em três 

dias"? Ora, ele falava isso a respeito do templo que é seu corpo. Depois que Jesus fora reerguido 

dos mortos, os discípulos se recordaram de que ele tinha dito isso, e creram na Escritura e na 

palavra que Jesus havia falado. 

 Entando em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, vendo os sinais 

que realizava. Jesus, no entanto, não lhes dava crédito porque conhecia a todos e não precisava de 

ser informado a respeito do ser humano. Ele bem sabia o que havia dentro do homem". Palavra da 

Salvação! T.: Glória a vós, Senhor!. 
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 - Façamos um instante de silêncio... 
 
 Após meditativo silêncio, vamos agora acompanhar uma reflexão do trecho do Evangelho 

que acabamos de ouvir. Esta reflexão foi feita por Dom Nelson no 3º Domingo da Quaresma, em 

2012. Acompanhemos com o coração! 

 
Leitor 1. No Evangelho que ouvimos, somos convidados a aprofundar o sentido do “gesto 

brusco” e indignado de Jesus no templo de Jerusalém. Ele quer purificar o nosso modo de cultuar 

a Deus, tornando-se, Ele mesmo, o novo Templo espiritual no qual celebramos o nosso culto 

cristão,  sabendo que o  sacrifício que ofereceu  a Deus na cruz,  só Ele o pôde realizar. 

 Leitor 2. Por trás do conhecido episódio da purificação do templo ou “expulsão dos 

vendilhões” está o desejo de Jesus de iniciar a nova Aliança  de Deus  com a humanidade “em 

espírito e verdade”,  e já não dependendo de um determinado templo físico. 

 Leitor 3. O Templo de Deus, a realidade sagrada andou sempre invadida de equívocos 

grosseiros, a introduzir a abominação no lugar sagrado. É o tráfico de nossos egoísmos e 

interesses, o escândalo de nossas divisões  e discórdias. 

 Leitor 4. Em vez da oblação de uma vida transparente e íntegra, pretendemos  saborear o 

coração de Deus com ofertas de origem duvidosa... Não raras vezes, deixamo-nos invadir de 

mediocridade e dominar pela tibieza e frieza espiritual, pelo indiferentismo religioso,  fugindo às 

exigências da cruz de Cristo, “escândalo para os judeus e loucura para os pagãos” (1 Cor 1, 23). 

 Leitor 5. Por que Jesus se indignou tanto diante do templo profanado? À primeira vista, 

poderia ser porque  a casa do Pai foi transformada  em mercado, em feira livre... Contudo, a 

motivação mais profunda da indignação de Jesus, foi porque a religião estava sendo 

instrumentalizada e acabava acobertando injustiça e extorsão, especialmente, contra os mais 

pobres; porque o templo, enquanto lugar da fraternidade, da acolhida e da partilha, da oração, do 

encontro com Deus, tinha sido transformado em ponto de exploração  e enriquecimento ilícito; 

enfim, porque a fé perdera a sua solidez,  e os fiéis tinham se tornado vítimas da ganância dos 

ricos. Nisto consistia a profanação da casa de Deus e da religião. 

Leitor 6. Jesus não suportava que as coisas do Pai fossem  tratadas assim... Contudo, a 

profanação das coisas divinas, em seu grau mais elevado, foi matar o Filho de Deus, que 

correspondia à determinação de destruir o verdadeiro templo. Nele habita toda a plenitude da 

divindade, e por isso, já não faz sentido o templo de Jerusalém, que será arrasado para dar lugar 
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ao templo novo,  que é  Cristo Jesus. O Cristo ressuscitado é a presença de Deus na Igreja  e no  

mundo, o centro de convergência  de  Deus  e do ser humano.  

Leitor 7. Mas os gestos de Jesus são sinais proféticos, denúncia do presente e anúncio  do 

futuro. Expulsando do templo traficantes e animais, Jesus proclama que chegaram os tempos 

novos e desapareceram velhas figuras  e ritos  ultrapassados. Chegou a hora de subir do templo do 

mundo e de todo coração purificado a oblação pura e imaculada, a única que agrada ao  coração 

do Pai... Não há gesto tão profético como a violência dos mansos e humildes, escândalo  dos seres 

humanos  e loucura de Deus. “Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens e o que é 

fraqueza de Deus é mais forte que os homens” (1 Cor 1, 25).  

Leitor 8. Aliás, a “loucura de Deus” proclamada em palavras e obras, é a ciência que salva o 

mundo e redime as nossas pobres razões e vã sabedoria. Ao grito do amor se purifica o templo 

vivo de Deus. Seremos contestação, indignação e chicote, na medida em que tivermos a coragem 

de testemunhar na vida o escândalo de Cristo crucificado e ressuscitado. Então sim, poderei cantar 

e gritar: “no peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus”. 

 

6. Rezando a Palavra de Deus. 
A – Com o coração tocado pela Palavra de Deus, rezemos pelos nossos Sacerdotes. 
 
L1.   A Vocação sacerdotal é dom de Deus e responsabilidade de todo o povo cristão. 
A família é o berço onde despertam as vocações sacerdotais. Mas é Deus que toma sempre a 
iniciativa do chamamento. É Ele que concede o dom do sacerdócio. O Apóstolo Paulo, ao escrever 
aos Efésios, afirma: “Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo: Ele nos abençoou 
com todas as bênçãos espirituais, no céu, em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo antes de criar o 
mundo para que sejamos santos e sem defeito diante Dele, no amor” (Ef 1, 3-4).  
 
A – Rezemos a Oração que o Senhor Jesus nos ensinou, para que nossas famílias sejam 
evangelizadas e sejam acolhedoras da vocação de seus filhos: Pai-Nosso... 
 
L2. A iniciativa divina do chamamento passa sempre pela resposta humana e implica de todos os 
cristãos uma contínua e confiante oração pelas vocações. Por isso, na mensagem para o 46º Dia 
Mundial de Oração pelas Vocações, celebrado a 3 de maio de 2009, o Papa emérito Bento XVI faz 
eco das palavras de Jesus aos Seus discípulos: “Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores 
para a messe” (Mt 9, 38). 
 
A – Peçamos a Nossa Senhora, Mãe das Vocações, que abençoe nossos jovens e alcance Padres 
santos e fervorosos para a Igreja e para o Povo de Deus: Ave-Maria,... 
 
L3 – A resposta do chamado está ligada à oração dos fiéis e à iniciativa de quem Deus se serve 
para chamar os Seus eleitos. O divino Mestre – escreve o Papa na Mensagem acima citada – 
“chamou pessoalmente os Apóstolos “para andarem com Ele e para os enviar a pregar, com o 
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poder de expulsar demônios” (Mc 3, 14-15); eles, por sua vez, agregaram a si mesmos outros 
discípulos, fiéis colaboradores no ministério missionário. E assim no decorrer dos séculos, 
respondendo à vocação do Senhor e dóceis à ação do Espírito Santo, fileiras inumeráveis de 
presbíteros puseram-se ao serviço total do Evangelho na Igreja”.     
  
A – Peçamos ao Espírito Santo que ilumine os nossos Padres e que o Coração de Jesus os 

santifique e os fortaleça no dia-a-dia da missão. 

T. Coração Sagrado de Jesus, Santificai os Vossos Sacerdotes! 

 

L4. No começo do século XXI, o Papa Bento XVI convocou a comunidade cristã para uma cruzada 
vocacional: “o nosso primeiro dever” – escreve o Papa na Mensagem de 3.5.2009 – “é manter 
viva, através de uma oração incessante, esta invocação da iniciativa divina, isto é, o dom da 
vocação, nas famílias e nas paróquias, nos movimentos e nas associações empenhados no 
apostolado, nas comunidades religiosas e em todas as articulações da vida diocesana. Devemos 
rezar para que todo o povo cristão cresça na confiança em Deus, sabendo que o “dono da messe” 
não cessa de pedir a alguns que livremente disponibilizem a sua existência para colaborar mais 
intimamente com Ele na obra da salvação. Esses alguns são principalmente aqueles que são 
chamados ao sacerdócio e são ungidos para o serviço do Altar e do Povo de Deus”.  
 
A – Rezemos para que o Povo de Deus nunca deixe de pedir ao Senhor que mande operários à 
sua messe.  
 
Rezemos juntos pensando nos nossos Seminaristas e na juventude de nossas Paróquias e  
Comunidades: 
 
Enviai, Senhor, operários para a Vossa messe, a messe é grande e poucos são os operários. 
 
6. Preces Comunitárias  
 
A. Queridas Irmãs e caros irmãos, hoje refletimos sobre a vocação sacerdotal. Rezemos por nossos 
jovens e por nossos Padres. 
 
T.: Senhor, sustentai na caminhada os que chamastes para o Vosso serviço.  
 
L1: Senhor Jesus, Vós que sois o Caminho, a Verdade e a Vida, guiai e iluminai os jovens de nossa 
comunidade para que ouçam o Vosso chamamento e possam corresponder sem medo à sua 
vocação. Rezemos: 
 
T.: Senhor, sustentai na caminhada os que chamastes para o Vosso serviço.    
 
L2: Senhor Jesus, Vós que sois o Pastor Eterno, iluminai e guiai o nosso pastor (dizer o nome do 
Padre) para que ele seja fiel ao seu chamado e testemunha autêntica da Vossa presença entre nós. 
Rezemos: 
 
T.: Senhor, sustentai na caminhada os que chamastes para o Vosso serviço.    
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L3: Senhor Jesus, Vós que percorrestes grandes distâncias para anunciar a Boa-Nova da Justiça, do 
Amor e da Paz, abençoai todos os missionários e missionárias que deixaram a sua nação e 
percorrem o mundo  anunciando a Vossa Palavra. Rezemos: 
T.: Senhor, sustentai na caminhada os que chamastes para o Vosso serviço.   
 
L4: Senhor Jesus, nós vos entregamos o Papa Francisco que nos dá grande testemunho de 
santidade, de serviço e de amor à Igreja. Nós vos pedimos, Bom Pastor, que ilumine o Santo Padre 
e lhe dê muita saúde e coragem para vencer todos os desafios de sua missão de chefe da Igreja de 
Cristo.  Rezemos: 
 
T.: Senhor, sustentai na caminhada os que chamastes para o Vosso serviço.   
 
L5 – Senhor Jesus, pedimo-vos também por nosso Bispo Diocesano, Dom Nelson, para que seja fiel 
à sua missão e tenha muita saúde, força e Luz do Alto para guiar o rebanho a ele confiado. 
Entregamo-vos ainda todos os Padres de nossa Diocese. Que sejam santos e fiéis à frente do vosso 
Povo que aqui peregrina na fé. Rezemos:   
 
T.: Senhor, sustentai na caminhada os que chamastes para o Vosso serviço.    
 
L6 – Senhor Jesus, que enriquecestes os Vossos discípulos com muitos dons, iluminai cada um de 
nós aqui presentes, para que também nós, cheios do Vosso amor, possamos ser portadores da 
Vossa Palavra no seio de nossas famílias e de nossa comunidade paroquial. Rezemos:  
   
T.: Senhor, sustentai na caminhada os que chamastes para o Vosso serviço.  
 
7. Oração  
 
A - Rezemos juntos a Oração do 7º Plano Diocesano de Pastoral em unidade com a vida pastoral 
de nossa Diocese 
 
Todos: 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 

  
A – Pai-Nosso,... Ave-Maria,... Glória ao Pai... 

http://blog.cancaonova.com/padrejoaozinho/2009/06/22/oracao-oficial-para-o-ano-sacerdotal/
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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 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:   
 
Escolher um canto de Nossa Senhora. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mês de março é o mês de São José, dia 19 celebraremos a sua festa. Rezemos a oração que 
segue na intenção da Igreja e também de nossa família que deve ser uma igreja doméstica. 

 

ORAÇÃO A SÃO JOSÉ 

 
Ó São José, fostes escolhido para amparar a Cristo em sua vida terrena. 

Vós o ajudastes a crescer, em ciência e sabedoria diante de Deus e dos homens. 

Vós o protegestes dos que o perseguiam e o queriam matar. 

Olhai, agora, para a Igreja que Cristo conquistou pelo seu amor, pelo seu sangue e 

pela efusão do Espírito Santo. 

Esta Igreja continua, na terra, a obra de Jesus: a evangelização e a 

concretização do amor de Deus, a salvação dos seres humanos e do mundo. 

Protegei, amparai e defendei a Igreja, para que as rugas do erro não a 

manchem e as potências do mal não a perturbem. 

Concedei-lhe, da parte de vosso Jesus, fidelidade à missão recebida, 

perseverança na luta pela justiça e a certeza da paz definitiva. Amém. 
 

Extraído do Livro “Dehonianos em Oração”  dos Padres do Sagrado Coração de Jesus) 

  

São José: 

Rogai por nós, por nossas famílias  e por nossos 
Sacerdotes. 
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Sugestões para o Mês de março: 

 Falar sobre São José em nosso grupo e com nossos familiares. 

 Junto com o grupo, oferecer, no fim do mês, um gesto concreto ao Pároco, fruto da Quaresma. 

Façamos o que o Espírito Santo nos inspirar. 

 Em nome das Mães e Madrinhas  e dos Pais e Padrinhos Orantes para os Sacerdotes pode ser 

oferecido um pequeno presente de Páscoa para o Padre de sua Paróquia ou para o Bispo.  

 Incentivar os vizinhos a conhecer e refletir sobre a Campanha da Fraternidade deste ano. 

 


