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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 – Abri Senhor os nossos lábios e o nosso coração, para bendizer o Vosso santo 
nome. Purificai-nos de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. 
Iluminai o nosso entendimento e inflamai nossa vontade para que possamos 
rezar digna, atenta e devotamente esta Hora Santa na intenção dos 
Sacerdotes e mereçamos ser atendidos na presença da Vossa divina 
Majestade. Por Cristo, nosso Senhor. 
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 – Graça e Paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo! 

O mês de outubro é para a Igreja, o período no qual são intensificadas 
as iniciativas de animação e cooperação em prol das Missões em todo o 
mundo. O objetivo é sensibilizar, despertar vocações missionárias, bem como 
realizar a Coleta no Dia Mundial das Missões, penúltimo domingo de outubro 
(este ano dias 17 e 18). !

Missão é servir. Este é o tema da Campanha Missionária de 2015. Com 
isso destacamos a essência da mensagem de Jesus. Ele veio “para servir” (cf. 
Mc 10,45). Diante da tentação do poder Jesus dá uma grande lição: “Quem 
quiser ser o primeiro, seja o servo de todos” (Mc 10,44). Essa sabedoria é o 
lema da Campanha e nos lembra que, diante da tentação do poder e do 
prestígio, a Missão do cristão é serviço, entrega e doação. E com a Campanha 
Missionária somos convidados a alargar os horizontes do nosso serviço até os 
confins do mundo. 



As Pontifícias Obras Missionárias (POM), no Brasil com sede em Brasília 
(DF), têm a responsabilidade de organizar, todos os anos, a Campanha 
Missionária, na qual colaboram a CNBB por meio da Comissão para a Ação 
Missionária e Cooperação Intereclesial, a Comissão para a Amazônia e outros 
organismos que compõem o Conselho Missionário Nacional (Comina). 

(Fonte: www.pom.org.br) 

O papa Francisco, no começo de sua Mensagem para o Dia Mundial das 
Missões 2015, recordou que existe uma forte ligação entre Vida Consagrada e 
a Missão, ao mesmo tempo em que recorda o compromisso primordial de todo 
batizado “chamado a testemunhar o Senhor Jesus proclamando a fé recebida 
como um presente”. Portanto, como Mães e Madrinhas e Pais e Padrinhos 
orantes para os Sacerdotes, não podemos ficar de fora deste assunto tão sério 
e que envolve a todos nós.  

A – Com alegria vamos cantar motivando-nos mutuamente, no seguimento 
de Cristo:  

Deus não quer nos condenar, quer de nós uma decisão 
Para o nosso bem, pra nos salvar, pergunta hoje então: 
A quem você quer servir? A quem você quer servir? 
A quem você quer servir? A quem você quer servir? !
Eu e minha casa serviremos ao Senhor! (bis) !
O pecado quer nos dominar, e Deus quer nos santificar 
É preciso decidir, ser de Deus não se enganar 
A quem você quer servir? A quem você quer servir? 
A quem você quer servir? A quem você quer servir? !
Eu e minha casa serviremos ao Senhor! (bis) !
3. Invocando o Espírito Santo: !
A – Sob o olhar destes grandes Missionários: São Paulo, São Francisco Xavier e 
Santa Teresinha do Menino Jesus, rezemos, invocando 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: !
Vinde Espírito Santo! Enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles 
o fogo do vosso amor. Enviai o Vosso Espírito, e tudo será criado. E 
renovareis a face da terra.  
OREMOS: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do 
Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas 
segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por 
Cristo, Senhor nosso. AMÉM! !!



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

Mateus (Mt 10, 35-45).    !
L – “Aproximaram-se de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, e disseram-
lhe: ‘Mestre, queremos que nos concedas tudo o que te pedirmos’. ‘Que 
quereis que vos faça? ’ ‘Concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua 
direita e outro à tua esquerda. ’ ‘Não sabeis o que pedis’, retorquiu Jesus. 
‘Podeis vós beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados no batismo em 
que eu vou ser batizado? ’ ‘Podemos’, asseguraram eles. (...) Ouvindo isso, os 
outros dez começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e 
deu-lhes esta lição: ‘Sabeis que os que são considerados chefes das nações 
dominam sobre elas e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre 
vós, porém, não será assim: todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja 
o vosso servo; e todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de 
todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e 
dar a sua vida em redenção por muitos. ’” Palavra da Salvação. T.: Glória a 
Vós, Senhor. 

!
Façamos um instante de silêncio. Que a Palavra proclamada encontre eco 
em nossas almas. !
5. Reflexão:  !
A – Pausadamente, vamos ler a reflexão que segue a fim de que possamos 

compreender melhor a Palavra de Deus que acabamos de ouvir.   

L 1 -Jesus anuncia sua morte como conseqüência de toda a sua vida. Enquanto 
isso, Tiago e João sonham com poder e honrarias, suscitando discórdia e 
competição entre os outros discípulos. Jesus mostra que a única coisa 
importante para o discípulo é seguir o exemplo dele: servir e não ser servido! 

Os dois irmãos não entendem absolutamente nada do que Jesus quer 
instaurar. Ser cristão é ser servo, como Jesus. Ser o primeiro e o maior é 
servir as necessidades de todos, a exemplo de Jesus. Esse é o caminho da 
glória para um discípulo do Jesus! 

!
6. Rezando a Palavra de Deus !
A – Agora, passemos a meditar e a rezar alguns pontos da Palavra de Deus 
que foi proclamada.  !



L1.  “...o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a 
sua vida em redenção por muitos.” O Sacerdote é o homem ungido por Deus, 
consagrado com a unção do Espírito Santo para anunciar a Boa-Nova e servir 
incondicionalmente doando a sua vida. Ele é o amigo predileto de Jesus, 
escolhido para levar a salvação a todos. !
A – Rezemos pelos Sacerdotes a Oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a 
fim de que através do serviço encontrem a pequena via, que conduz a 
Deus.: Pai Nosso... !
A – Evangelizar com Maria. !
L2.  Nossa Senhora é a serva humilde e fiel! Peçamos a Ela que se faça 
presente como Mãe carinhosa na vida de cada Padre.   !
A – Rezemos juntos: Ave-Maria... !
A -  Jesus nos chamou a sermos seus discípulos, enviando-nos em missão. !
L3 – A missão do discípulo se realiza na cruz. O caminho da cruz é o caminho 
do serviço! Se faz muito oportuno o tema da Campanha Missionária deste ano: 
Missão é servir. !
A – Rezemos para que os batizados e batizadas assumam sua missão de 
viver segundo o Evangelho, na humildade e na servidão. Que nossos 
Padres, cada dia mais e melhor, tomem consciência da linda missão que 
Jesus partilha com cada um deles ao chamar-lhes para a vida sacerdotal. !
T. Coração Sacerdotal de Jesus, fazei os Vossos Sacerdotes semelhantes a Vós! !
A - “A missão é ter paixão por Jesus Cristo e ao mesmo tempo paixão pelas 
pessoas”. (Papa Francisco) !
L4. Deus quer se servir de nós para que as pessoas possam experimentar do 
seu amor. O padre é a pessoa escolhida por Deus, através do qual Jesus se faz 
bem próximo de nós. Tal proximidade tem como ápice a Santa Missa. Devido a 
tal missão especial, o sacerdote é chamado a ser servos de todos. Portanto, 
para que persevere em seu chamado necessita da graça de Deus, que lhe pode 
ser comunicada através de nossas humildes orações.  !
A – Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face! 
T. Rogai por nós e ajudai-nos a viver o amor. Derramai, Santa Teresinha, uma 
chuva de rosas sobre os nossos Sacerdotes. Que eles sejam bons pastores 
segundo o Coração de Jesus. !
6. Preces Comunitárias  !



A. Irmãos caríssimos e queridas irmãs, edificados sobre o fundamento dos 
Apóstolos, roguemos a Deus Pai todo-poderoso em favor de seu povo e de 
seus filhos prediletos, os Sacerdotes, rezando: !
T.: Senhor Jesus, fazei de nós os mais pequenos dos vossos servos. !
L1: Vós quisestes, ó Pai, que o vosso Filho, ressuscitado dos mortos, 
aparecesse em primeiro lugar aos Apóstolos; fazei de vossos Sacerdotes 
testemunhas do vosso Filho até os confins da terra.   
T.: Senhor Jesus, fazei de nós os mais pequenos dos vossos servos. !
L2: Vós que enviastes vosso Filho ao mundo para evangelizar os pobres; fazei 
que o Evangelho seja pregado a toda criatura e que nossas ações traduzam o 
Vosso amor. 
T.: Senhor Jesus, fazei de nós os mais pequenos dos vossos servos. !
L3: Vós que enviastes vosso Filho para semear a Palavra do Reino, concedei 
aos vossos Sacerdotes colher na alegria os frutos da Palavra semeada com seu 
trabalho e doação. 
T.: Senhor Jesus, fazei de nós os mais pequenos dos vossos servos. !
L4: Vós que enviastes vosso Filho como Bom Pastor das ovelhas, acolhei com 
vosso amor misericordioso os que se afastaram de Igreja, para que encontrem 
o caminho de volta. 
T.: Senhor Jesus, fazei de nós os mais pequenos dos vossos servos. !
L5 – Vós acolhestes, ó Pai, o sacrifício de vosso Filho na cruz, amparai e 
santificai os religiosos de nossa Diocese mediante os sofrimentos e sacrifícios, 
transformando suas lidas diárias em anúncio do Evangelho.   
T.: Senhor Jesus, fazei de nós os mais pequenos dos vossos servos. !
L6 – Por toda a nossa Diocese, Clero e Povo de Deus, para que fascinados por 
Jesus Cristo, abracemos o desafio de servir incondicionalmente.  
T.: Senhor Jesus, fazei de nós os mais pequenos dos vossos servos. !
L7 – Vós que sois bom e misericordioso, ajudai que nossas paróquias sejam 
"igrejas de portas abertas" como pede o nosso Papa Francisco e que sejamos 
uma Igreja "em saída" para ir ao encontro das "periferias existenciais" de nossa 
Diocese. 
T.: Senhor Jesus, fazei de nós os mais pequenos dos vossos servos. !
L8 – Vós que glorificastes vosso Filho à vossa direita nos céus, recebei no 
Reino da felicidade eterna os nossos Sacerdotes, Diáconos e Missionários 
falecidos. 
T.: Senhor Jesus, fazei de nós os mais pequenos dos vossos servos. !
7.  Oração do Mês Missionário  !
A - Rezemos juntos a Oração do Mês Missionário !



Pai de infinita bondade, que enviaste Jesus Cristo para servir, ilumina, 
com o teu Espírito, a Igreja discípula missionária para testemunhar o 
Evangelho a partir das periferias e, com a proteção de Maria servidora, 
manifestar o teu Reino em todo o mundo. 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-o 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, 
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: Doa a tua vida !
Uma noite de suor, sobre o barco em alto mar 
O céu começa a clarear a tua rede está vazia. 
Mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, 
E sobre muitos corações a tua rede lançarás. !
Doa a tua vida, como Maria aos pés da cruz 
e serás servo de cada domem, 
servo por amor: 
sacerdote da humanidade. !
Caminhavas no silêncio, esperando além da dor, 
Que a semente que tu lançavas 
No bom terreno germinasse. 
Mas, o coração exulta 
Porque o campo já está dourado: 
O grão maduro pelo sol, no celeiro pode entrar. !
Doa a tua vida, como Maria aos pés da cruz 
E serás servo de cada homem. 
Servo por amor: 
Sacerdote da humanidade. !
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 de gestos concretos para o Mês Missionário: !
 Adotar um missionário para rezar durante este mês; 

 Participar de eventos missionários em sua Paróquia; 

 Convidar ao menos uma pessoa para fazer parte do seu 

grupo; 

 Visitar uma família que ainda não conhece Jesus Cristo; 

 Visitar um asilo ou hospital; 

 Divulgar a missa com as Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos em sua Paróquia. 

!
Comunicado importante: 

!
No dia 22 de outubro (quinta-feira), teremos nossa missa com Dom Pedro. 

Venham participar com o seu grupo e todos aqueles que desejem 

participar, pois a missa é para todos! Será às 16h, na Catedral N. Sra. do 

Carmo.  

Como será bom nos encontrarmos! 

Os grupos venham com as suas camisetas! 

Para encomendar a camiseta de seu grupo, ligue para: MARVIL Confecções - 

4974-2831 ou 4453-0478 ou celular: 97545-3094 e fale com Maria Luiza. 

Quanto à cor da camiseta, o grupo escolhe.  

Se precisar de alguma coisa ou alguma informação, podem me ligar: 

44598407- Ir. Tathiana. 

!!


