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

Jesus Cristo, Rei do Universo! – Novembro 2015!
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Diocese de Santo André !
Dom Pedro celebra missa que reuniu Mães e Madrinhas Orantes!

!
Instituído na Diocese de Santo André, no Ano Sacerdotal, em 2009, o Movimento Mães e 
Madrinhas Orantes para os Sacerdotes, conta com mais de cem grupos espalhados por todas 
as paróquias. E as participantes destes grupos puderam se reunir e participar da Missa em 
Ação de Graças celebrada na tarde desta quinta-feira, dia 22 de outubro, na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo, no Centro de Santo André. A celebração foi presidida pelo Bispo 
Diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, e concelebrada pelo Secretário Episcopal, Padre 
Guilherme Melo Sanches, pelo cura da catedral, Padre Vanderlei Nunes e pelo Padre Gabriele 
Tondini.!

Falando para os integrantes do Movimento presente na celebração, Dom Pedro assim se 
expressou: “Neste período de pré Advento a Igreja nos pede para vivermos momentos de 
reflexão. Temos o pensamento errado de que a vida dos santos foi toda sempre tranqüila, mas 
não foi assim não. Enfrentaram muitas dificuldades. Deus não promete e nem nos livra de 
nossos problemas. No Evangelho de hoje, Jesus fala disso aos seus discípulos. Fala que quem 
o segue enfrentará muitos problemas, até entre os familiares e amigos ouvirá criticas, 
encontrará opositores”.!

Em outro ponto, Dom Pedro citou: “O dia de hoje é dedicado a São João Paulo II, um santo que 
tivemos a alegria de conviver. E a vida dele também não foi sem problemas. Nasceu em uma 
Polônia onde era proibido estudar para ser padre. A Igreja era perseguida, mas ele enfrentou 
com coragem todos os desafios. Foi ordenado, se tornou bispo e com extrema coragem ergueu 
uma paróquia numa cidade onde não poderia ter nenhum símbolo religioso”, recordou.!
Continuando sua mensagem disse: “São João Paulo  II  foi um religioso que rezava muito. 
Sempre encontrou tempo em seu dia a dia super atribulado para dedicar a oração. Foi com a 
oração que encontrava força para enfrentar todos os seus obstáculos. Estamos hoje aqui 
justamente rezando esta missa com vocês que dedicam uma parte de suas vidas para rezar 
pelos sacerdotes. E isto é muito importante. Nós religiosos necessitamos muito da oração de 
vocês”.!
E concluiu: “Também os seminaristas precisam de oração. Lembre-se deles durante suas 
orações. E rezem também para que surjam novas vocações. Temos muitos jovens de ótimo 
coração, mas as vezes é difícil encontrar a resposta para o discernimento religioso. Estas 
orações vão ajudar muito para esta compreensão”.!

!!
Disponível em: http://www.diocesesa.org.br/dom-pedro-celebra-missa-que-reuniu-maes-e-
madrinhas-orantes/!!!!!!!!!!!

http://www.diocesesa.org.br/dom-pedro-celebra-missa-que-reuniu-maes-e-madrinhas-orantes/
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!!!!!
Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos 

Orantes para os Sacerdotes !
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 - Unidos e reunidos, oferecemos este momento de oração pelos Sacerdotes 

do mundo inteiro, especialmente pelo(s) Sacerdote(s) de nossas Paróquias. 

São eles encarregados de nos alimentar espiritualmente com a pregação do 

Evangelho e com os Sacramentos e de nos guiar na caminhada rumo à vida 

eterna. A Igreja, como Cristo a desejou, não vive sem os Sacerdotes. A 

evangelização precisa deles; a difusão do Evangelho é condicionada pelo 

número, pela obra, pela santidade dos Padres, dedicados ao mais sublime, ao 

mais indispensável serviço: aquele da salvação.  

Vamos pedir santidade para todos os Padres, Diáconos, Seminaristas, 

Ministros e Vocacionados da nossa comunidade e do mundo inteiro.  

Neste Mês em que a Igreja nos convida a pensar mais no céu, queremos 

pedir a graça de uma santidade sempre maior para os nossos Padres. Que eles 

possam avançar nas águas mais profundas do amor a Cristo e da dedicação aos 

irmãos e irmãs.  

No dia 1º celebramos todos os Santos e Santas, ou seja, aqueles e 

aquelas que na vida souberam amar a Cristo e ao próximo. No dia 2 

comemoramos todos os fiéis defuntos. A Igreja Triunfante que é o céu, a 
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Igreja Padecente que é o purgatório e a Igreja Militante que somos todos nós, 

peregrinos neste mundo, formam uma grande unidade e comunhão para 

glorificar e bendizer o Pai Eterno. No dia 22 celebramos a Festa de Nosso 

Senhor Jesus Cristo Rei do Universo, e ainda no dia 30 a Festa de Santo André, 

Apóstolo e Mártir, e Padroeiro de nossa Diocese. Cantemos (ou rezemos) 

exaltando ao nosso Rei: 

!
O louvor, o poder e a glória ao grande Rei 

Gratidão renderei pelas maravilhas que ele fez 

Ao cordeiro de Deus que com esplendor vencendo vem 

Seja o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém! 
!

3. Invocando o Espírito Santo: !
A - Peçamos as Luzes do Espírito Santo, a fim de que nos conduza neste 
momento 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. Amém. !
4. Palavra de Deus !
A – Ouçamos agora a Palavra de Deus. !
L. Leitura do Evangelho segundo São João (Jo 18, 33b-37): !
Naquele tempo: Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe:  'Tu és o rei dos 
judeus?'  Jesus respondeu:  'Estás dizendo isto por ti mesmo,  ou outros te 
disseram isto de mim?' Pilatos falou: 'Por acaso, sou judeu? O teu povo e os 
sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste?'.  Jesus respondeu:  'O 
meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus 
guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino 
não é daqui'. Pilatos disse a Jesus:  'Então tu és rei?'  Jesus respondeu:  'Tu o 
dizes: eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto: para dar testemunho da 
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verdade.  Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz'.  Palavra da 
Salvação R: Glória a Vós Senhor. 

A – Jesus confirma a sua Realeza. Próximo da sua Paixão… sozinho, 
abandonado até pelos amigos, sem quem pudesse vir a defendê-lo, no tribunal 
diante de Pilatos que lhe pergunta: “Tu és o Rei dos Judeus?” Jesus confirma a 
sua Realeza e define o sentido do seu Reinado: ”Eu sou REI. Mas o meu Reino 
não é daqui…”. A realeza de Cristo está assentada no serviço e na pequenez... 
Jesus Cristo se fez pobre..., aceitou uma coroa de espinhos..., seu trono foi 
uma cruz no alto de um monte. Cruz que se tornou símbolo de vitória para 
nós. Esse Reino cresce onde se manifesta a atitude de serviço, a doação 
generosa em favor dos irmãos, onde cresce o respeito pelos outros, o diálogo, 
o perdão, a solidariedade… a justiça… o amor… 

!
- Façamos um instante de silêncio... !
5. Jesus Cristo é o Rei do Universo. !
A – “Eu sou rei.” 
  
L1 - Invocar Jesus Cristo como Rei significa reconhecer a Sua realeza na nossa 
vida, ao mesmo tempo em que também nos fazemos pequenos, humildes, e 
indignos de Tê-lo como o nosso Rei. Significa aceitarmos as dificuldades, o 
sofrimento, as perseguições, as calúnias, as injustiças por amor a Jesus.  !
A – Rezemos para que nós, em nossa vida cotidiana, sejamos santos e 
santas e, assim, possamos dar testemunho de santidade, de serviço e 
submissão a Deus.  !
T – Senhor, fazei-nos santos como Vós sois Santo. !
A – Necessidade de oração do Povo de Deus pelas vocações sacerdotais. !
L2.  Todos os membros do povo cristão são convidados a contribuir, cada um a 
seu modo, para oferecer ao Cristo Rei santos pastores, dos quais o próprio 
povo cristão tem necessidade para viver e crescer. Todos têm o dever de 
cooperar para a edificação do Corpo Místico de Cristo que é a Igreja. Esta 
colaboração acontece através do apostolado, da colaboração missionária e, 
sobretudo, da oração pelas vocações.  
A – Peçamos a Jesus, Maria e José que abençoem nossos Padres: Ave-
Maria... !
A – Apaixonar-se por Jesus Cristo para que o mundo creia.  !
L3.  Que os Sacerdotes cada vez mais se deixem seduzir por Cristo. Deixem-se 
atrair pelo Seu exemplo, deixem-se amar pela caridade do Espírito. Que se 
apaixonem por Jesus Cristo, para viver a vida Dele, a fim de que o nosso 
mundo possa ter a vida na luz do Evangelho. Que os Sacerdotes tenham zelo e 
ardor pela salvação das almas. Que eles saibam acolher a todos e ajudar as 
pessoas a serem felizes buscando o caminho do céu. 
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!
A – Rezemos para que os Sacerdotes sejam homens de fé, esperança e 
amor, testemunhando no mundo a presença de Deus. !
T. Senhor, escutai a nossa prece! !
A – Bispos e Sacerdotes, testemunhas da santidade, no ministério recebido 
como um dom. !
L4. É necessário colocar em prática todos os meios para que as vocações ao 
Sacerdócio, essenciais para a vida e a santidade do Povo de Deus, estejam no 
centro da espiritualidade, da ação pastoral e da oração dos fiéis. Rezemos 
para que os Bispos e Presbíteros sejam, por primeiro, testemunhas da 
santidade no ministério recebido como dom. Com a vida e com o ensinamento 
mostrem a alegria de seguir Jesus, Bom Pastor. Tornem visível, com o seu 
exemplo, de modo especial às novas gerações, a entusiasmante aventura 
reservada a quem, sobre as pegadas do Mestre Divino, escolhe pertencer 
completamente a Deus e se oferece a si mesmo para que todos possam ter 
vida em abundância. !
A – Coração Sacerdotal de Jesus! !
T. Santificai os Vossos Bispos e Sacerdotes. !
A – Vida de santidade nos Seminários !
L5. Que os Padres Reitores e Formadores cuidem de seus seminários com 
solicitude, a fim de que sejam templos de oração, escolas de santidade e de 
doutrina, lugar de exercício das almas fortes e generosas no caminho da 
santidade. !
A – Rezemos na intenção de todos os Padres Formadores dos Seminários e 
de nossos Seminaristas:  !
T.: Espírito Santo, iluminai a inteligência e o coração de nossos Padres e 
Seminaristas e alimentai neles o desejo da santidade. !
6. Preces Comunitárias  !
A. A santidade, dom que deve ser implorado incessantemente, constitui a 
resposta mais preciosa e eficaz à fome de esperança e de vida do mundo 
contemporâneo. A humanidade precisa de Sacerdotes santos que vivam 
cotidianamente o dom total de si mesmo a Deus e ao próximo. Confiantes, 
apresentemos a Deus nossos pedidos e intenções.  !
L1: Pai Santo, pelo Santo Padre, Papa Francisco, para que tenha muita saúde 
e continue transmitindo à Igreja do mundo inteiro a Vossa vontade para todo o 
ser humano, nós vos pedimos: 
T.: Seja feita a vossa vontade, Senhor! !
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L2: Jesus, que fizestes em tudo a vontade do Pai, ajudai nossos Bispos a 
serem dedicados pastores da Vossa Igreja e fiéis dispensadores dos Vossos 
mistérios junto ao Clero e ao Povo de Deus a eles confiados. Nós vos pedimos:  
T.: Seja feita a vossa vontade, Senhor! !
L3: Jesus, que dissestes: “o mei reino não é daqui”, revelai aos Vossos 
Sacerdotes o projeto de amor e santidade que Deus reserva para cada um 
deles e, que, sendo fiéis à sua vocação ministerial, eles sejam plenamente 
felizes. Nós vos pedimos:  
T.:  Seja feita a vossa vontade, Senhor! !
L4: Senhor Jesus, que todos quantos são chamados ao sacerdócio possam 
colher com generosa disponibilidade a semente da vocação que Deus colocou 
em seu coração e possam seguir a Vós com coração indiviso e feliz, nós vos 
pedimos:  
T.:  Seja feita a vossa vontade, Senhor! !
L5 – Olhando para Maria, fiel cumpridora da vontade do Pai, pedimos-lhe que 
ajude nossos jovens a abrirem seus corações à vocação a que forem 
chamados. Nós vos pedimos:  
T.:  Seja feita a vossa vontade, Senhor! 
     
L6 – Senhor, por todos os fiéis falecidos, em especial pela alma daqueles que, 
em vida vos serviram, as almas dos Sacerdotes que nos trouxeram o Pão da 
Vida e acalentaram nossas almas com o perdão que vem de Vós, a fim de que 
descansem em paz e contemplem eternamente a Vossa face misericordiosa e 
amorosa, nós vos pedimos:  
T.: Seja feita a vossa vontade, Senhor! !
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 e nos Sacerdotes 
que conhecemos: !

“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  
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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 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, 
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: Prova de amor maior não há !
Refrão: Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão! 

1. Eis que eu vos dou um novo Mandamento: 
"Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado." 

2. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito: 
"Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado." 

3. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento: 
"Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado." 

4. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim: 
"Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado." 

5. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos:  
"Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado." !
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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. 
 !
 !!
  !!!!!!
Sugestões para o mês: !
- Convidar outras Mães e Madrinhas e Pais e Padrinhos para se juntar ao 
Grupo; 
- Se Possível formar novos Grupos; 
- Incentivar outras Paróquias a formar o Grupo; 
- Visitar o túmulo de algum sacerdote conhecido.  
Queridas Mães e Madrinhas e Pais e Padrinhos Orantes para os 
Sacerdotes! 

!!
ATENÇAO!!! 

Reunião com todos os coordenadores dos grupos do Movimento 

Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos orantes pelos sacerdotes 

Dia: 27 de novembro de 2015 

Hora: 19h 

Local: Mitra Diocesana de Santo André 

!
!!!!

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES !
Senhor Jesus, Mestre divino,  
que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, 
continuai a passar pelos nossos caminhos, 
pelas nossas famílias, pelas nossas escolas 
e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. 
Dai coragem às pessoas convidadas. 
Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, 
como diáconos, padres e bispos,  
como religiosos e religiosas,  
para o bem do Povo de Deus e de toda a humanidade.  
Amém. (Beato Papa Paulo VI) 

Rezemos em família pelas Vocações Sacerdotais
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!!
Sugestões para o Mês de novembro: !
 Visitar uma igreja e rezar na intenção do Padre de sua 

Paróquia. 

 Visitar um cemitério e rezar pelas almas do purgatório. 

 Fazer visitas a Jesus no Sacrário e pedir pela santificação dos 

Sacerdotes. 

 Rezar um terço por nosso Bispo Dom Pedro. 

 Rezar a Ladainha de todos os Santos em família ou sozinho (a). 

!
!
A Igreja conta com a oração fervorosa de cada um de vocês por 

nossos Sacerdotes. A força da oração é incalculável. Ela toca o 

coração de Deus e atrai para a terra as bênçãos celestiais. 

Continuem firmes e fiéis na oração. Obrigada pelo amor, pelo 

apoio e pelas preces que Vocês generosamente fazem por nossos 

queridos Padres! 


