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Diocese de Santo André 
Palavra do Bispo 

Tempo de Quaresma 
Quarenta dias dura a quaresma. Nestes dias que precedem a Páscoa, os católicos estão 
vivendo um tempo de oração, reflexão e penitência, acompanhando Jesus Cristo, nos 40 
dias (por isso quaresma) em que ele esteve no deserto preparando-se para cumprir sua 
missão. Porque se preparar tanto para a Páscoa? Porque a Páscoa é o centro, o núcleo da 
Revelação de Deus a nós. Jesus o Filho de Deus feito homem, morreu na cruz e 
ressuscitou. Ele entra na morte e a destrói, dando-nos a vida. Esta é nossa fé. 
Nesta quaresma a Campanha da Fraternidade nos coloca um tema para pensar: “Casa 
comum: responsabilidade de todos”, trata-se do cuidado com a Terra, o saneamento básico, 
a água e o esgoto tratado. São necessidades urgentes. Segundo estatísticas do Ministério 
das Cidades, disponíveis para consulta de todos, somente 42% da população tem rede de 
esgoto tratada. É tempo de mudar esta situação. Unir esforços de pessoas generosas e de 
boa vontade para transformar esta realidade. 
Gostaria aqui, no entanto, de refletir com vocês sobre o tempo, já que sobre a quaresma se 
faz muitas reflexões. O tempo passa, e depressa dizemos. Mas que é o tempo? 
Considerado ontologicamente é duração, persistência no existir, pois o que não tem 
existência não tem duração. A duração de seres imutáveis é eternidade, a duração de seres 
mutáveis chamamos de tempo. Santo Agostinho refletindo sobre o tempo se pergunta: “De 
que modo existe passado e futuro, se o passado já não existe e o futuro ainda não 
veio?” (Confissões,XI,14). É uma consideração filosófica. 
O tempo corre, passa, vale dinheiro, dizemos. Mas quem o vende? Quem o compra? E 
quem perde? O que realmente existe é o presente, este é realidade e deve ser vivido 
intensamente. Vivemos mergulhados no tempo, mas somos nós que existimos. O que existe 
somos nós que não gostamos de pensar no tempo, é incômodo. Algo nos diz que nascemos 
para sermos eternos, não para a morte. Muitos vivem como se fossem imortais, até o dia em 
que chega a morte. Saber gerir o tempo é uma arte. 
Talvez a maior penitência que possamos fazer na quaresma é pensar sobre nós mesmos, 
que passamos pelo tempo ao invés de pensar que o tempo é que passa. E na maioria das 
vezes se passa pelo tempo perdendo tempo. No nosso ambiente de trabalho, na nossa vida, 
nas pequenas coisas às vezes se perde muito tempo. E se pensarmos no País? Quanta 
perda de tempo? Basta pensar na máquina legislativa e no sistema judicial. Quase tudo é 
colocado em compasso de espera. O atraso nas decisões é sempre para “ganhar tempo”. 
Ganhar tempo para quem? Muitas vezes é para interesses que não são de todos. Quantas 
vezes o egoísmo fala mais alto. 
Refletindo sobre esta realidade do tempo, tirei do baú da memória alguns versos sobre o 
tempo. Recebi de um amigo e gostei, por isso partilho com vocês: “Deus pede estrita conta 
de meu tempo/ É forçoso do meu tempo já dar conta/ Mas como darei em tempo tanta 
conta/ Eu que gastei sem conta tanto tempo?/ Para ter minha conta feita a tempo/ Dado me 
foi bom tempo, e não fiz conta/Não quis, sobrando tempo, fazer conta/ Quero hoje fazer 
conta e falta tempo. 
Oh! Meu Deus, vós todos que tendes tempo sem ter conta/ Não gasteis esse tempo em 
passatempo/ Cuidai enquanto é tempo em fazer conta/ Mas, meu Deus! Se os que contam 
com seu tempo/ Fizessem desse tempo alguma conta/ Não choravam como eu, nesse 
momento derradeiro, o não ter tempo, e ter a conta!”. 
Dom Pedro Carlos Cipollini 
Escrito para o Jornal O Diário do Grande ABC - Setecidades 
(Fonte: http://www.diocesesa.org.br/tempo-de-quaresma/) !

http://www.diocesesa.org.br/tempo-de-quaresma/
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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 – “O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em 
resgate por muitos” (Mc 10,45). 

 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. 
 A conversão, a mudança de vida que a Quaresma possibilita, é um itinerário 
de libertação pessoal, comunitário e social.  
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 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.  
 Maria, Mãe de Deus e nossa, nos acompanhe em nossa caminhada, 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. Cantemos: !
1. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás,   
contigo pelo caminho, Santa Maria vai. 
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. 
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. 
2. Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão, 
não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. 
3. Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar 
luta por um mundo novo de unidade e paz. 
4. Se parecer tua vida inútil caminhar,  
lembra que abres caminho, outros te seguirão. 
"  
3. Invocando o Espírito Santo: !
A – 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  -  Mt 9, 9-13 
A – Ouçamos agora um trecho do Evangelho narrado por Mateus 
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“Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de 
impostos, e disse-lhe: “Segue-me!” Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus 
estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e 
pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram 
isso e perguntaram aos discípulos: “Por que vosso mestre come com os cobradores 
de impostos e pecadores?” Jesus ouviu a pergunta e respondeu: “Aqueles que têm 
saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: 
‘Quero misericórdia e não sacrifício’. De fato, eu não vim para chamar os justos, 
mas os pecadores”. — Palavra da Salvação. — Glória a vós, Senhor. !
- Façamos um instante de silêncio... !
5. Após meditativo silêncio, vamos agora acompanhar uma reflexão proferida 
pelo Papa Francisco. Acompanhemos com o coração! (fonte: http://
br.radiovaticana.va/news/2016/01/26/
mensagem_do_papa_para_a_quaresma_2016/1203737) !
Leitor 1. Maria, ícone duma Igreja que evangeliza porque evangelizada 

Na Bula de proclamação do Jubileu, fiz o convite para que «a Quaresma 
deste Ano Jubilar seja vivida mais intensamente como tempo forte para celebrar e 
experimentar a misericórdia de Deus» (Misericordiӕ Vultus, 17). Com o apelo à 
escuta da Palavra de Deus e à iniciativa «24 horas para o Senhor», quis sublinhar a 
primazia da escuta orante da Palavra, especialmente a palavra profética. Com 
efeito, a misericórdia de Deus é um anúncio ao mundo; mas cada cristão é 
chamado a fazer pessoalmente experiência de tal anúncio. Por isso, no tempo da 
Quaresma, enviarei os Missionários da Misericórdia a fim de serem, para todos, um 
sinal concreto da proximidade e do perdão de Deus. 
  
Leitor 2. Maria, por ter acolhido a Boa Notícia que Lhe fora dada pelo arcanjo 
Gabriel, canta profeticamente, no Magnificat, a misericórdia com que Deus A 
predestinou. Deste modo a Virgem de Nazaré, prometida esposa de José, torna-se o 
ícone perfeito da Igreja que evangeliza porque foi e continua a ser evangelizada 
por obra do Espírito Santo, que fecundou o seu ventre virginal. Com efeito, na 
tradição profética, a misericórdia aparece estreitamente ligada – mesmo 
etimologicamente – com as vísceras maternas (rahamim) e com uma bondade 
generosa, fiel e compassiva (hesed) que se vive no âmbito das relações conjugais e 
parentais. 
  
Leitor 1. A aliança de Deus com os homens: uma história de misericórdia 

O mistério da misericórdia divina desvenda-se no decurso da história da 
aliança entre Deus e o seu povo Israel. Na realidade, Deus mostra-Se sempre rico 
de misericórdia, pronto em qualquer circunstância a derramar sobre o seu povo 
uma ternura e uma compaixão viscerais, sobretudo nos momentos mais dramáticos 
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quando a infidelidade quebra o vínculo do Pacto e se requer que a aliança seja 
ratificada de maneira mais estável na justiça e na verdade. Encontramo-nos aqui 
perante um verdadeiro e próprio drama de amor, no qual Deus desempenha o papel 
de pai e marido traído, enquanto Israel desempenha o de filho/filha e esposa 
infiéis. São precisamente as imagens familiares – como no caso de Oseias (cf. Os 
1-2) – que melhor exprimem até que ponto Deus quer ligar-Se ao seu povo. 
  
Leitor 2. Este drama de amor alcança o seu ápice no Filho feito homem. N’Ele, 
Deus derrama a sua misericórdia sem limites até ao ponto de fazer d’Ele a 
Misericórdia encarnada (cf. Misericordiӕ Vultus, 8). Na realidade, Jesus de Nazaré 
enquanto homem é, para todos os efeitos, filho de Israel. E é-o ao ponto de 
encarnar aquela escuta perfeita de Deus que se exige a cada judeu pelo Shemà, 
fulcro ainda hoje da aliança de Deus com Israel: «Escuta, Israel! O Senhor é nosso 
Deus; o Senhor é único! Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com 
toda a tua alma e com todas as tuas forças» (Dt 6, 4-5). O Filho de Deus é o Esposo 
que tudo faz para ganhar o amor da sua Esposa, à qual O liga o seu amor 
incondicional que se torna visível nas núpcias eternas com ela.  !
Leitor 3. Este é o coração pulsante do querigma apostólico, no qual ocupa um 
lugar central e fundamental a misericórdia divina. Nele sobressai «a beleza do 
amor s a l v í f i c o de Deu s man i f e s t ado em Je su s C r i s t o mor to e 
ressuscitado» (Evangelii gaudium, 36), aquele primeiro anúncio que «sempre se 
tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele que sempre se tem de voltar 
a anunciar, duma forma ou doutra, durante a catequese» (Ibid., 164). Então a 
Misericórdia «exprime o comportamento de Deus para com o pecador, oferecendo-
lhe uma nova possibilidade de se arrepender, converter e acreditar» (Misericordiӕ 
Vultus, 21), restabelecendo precisamente assim a relação com Ele. E, em Jesus 
crucificado, Deus chega ao ponto de querer alcançar o pecador no seu afastamento 
mais extremo, precisamente lá onde ele se perdeu e afastou d'Ele. E faz isto na 
esperança de assim poder finalmente comover o coração endurecido da sua Esposa. !
Leitor 1. As obras de misericórdia 

A misericórdia de Deus transforma o coração do homem e faz-lhe 
experimentar um amor fiel, tornando-o assim, por sua vez, capaz de misericórdia. 
É um milagre sempre novo que a misericórdia divina possa irradiar-se na vida de 
cada um de nós, estimulando-nos ao amor do próximo e animando aquilo que a 
tradição da Igreja chama as obras de misericórdia corporal e espiritual. Estas 
recordam-nos que a nossa fé se traduz em atos concretos e quotidianos, destinados 
a ajudar o nosso próximo no corpo e no espírito e sobre os quais havemos de ser 
julgados: alimentá-lo, visitá-lo, confortá-lo, educá-lo. Por isso, expressei o desejo 
de que «o povo cristão reflita, durante o Jubileu, sobre as obras de misericórdia 
corporal e espiritual. Será uma maneira de acordar a nossa consciência, muitas 
vezes adormecida perante o drama da pobreza, e de entrar cada vez mais no 



!  7

coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia 
divina» (Ibid., 15). Realmente, no pobre, a carne de Cristo «torna-se de novo 
visível como corpo martirizado, chagado, flagelado, desnutrido, em fuga... a fim 
de ser reconhecido, tocado e assistido cuidadosamente por nós» (Ibid., 15). É o 
mistério inaudito e escandaloso do prolongamento na história do sofrimento do 
Cordeiro Inocente, sarça ardente de amor gratuito na presença da qual podemos 
apenas, como Moisés, tirar as sandálias (cf. Ex 3, 5); e mais ainda, quando o pobre 
é o irmão ou a irmã em Cristo que sofre por causa da sua fé. !
Leitor 2. Diante deste amor forte como a morte (cf. Ct 8, 6), fica patente como o 
pobre mais miserável seja aquele que não aceita reconhecer-se como tal. Pensa 
que é rico, mas na realidade é o mais pobre dos pobres. E isto porque é escravo do 
pecado, que o leva a utilizar riqueza e poder, não para servir a Deus e aos outros, 
mas para sufocar em si mesmo a consciência profunda de ser, ele também, nada 
mais que um pobre mendigo. E quanto maior for o poder e a riqueza à sua 
disposição, tanto maior pode tornar-se esta cegueira mentirosa. Chega ao ponto de 
não querer ver sequer o pobre Lázaro que mendiga à porta da sua casa (cf. Lc 16, 
20-21), sendo este figura de Cristo que, nos pobres, mendiga a nossa conversão. 
Lázaro é a possibilidade de conversão que Deus nos oferece e talvez não vejamos. E 
esta cegueira está acompanhada por um soberbo delírio de onipotência, no qual 
ressoa sinistramente aquele demoníaco «sereis como Deus» (Gn 3, 5) que é a raiz 
de qualquer pecado. Tal delírio pode assumir também formas sociais e políticas, 
como mostraram os totalitarismos do século XX e mostram hoje as ideologias do 
pensamento único e da tecnociência que pretendem tornar Deus irrelevante e 
reduzir o homem a massa possível de instrumentalizar. E podem atualmente 
mostrá-lo também as estruturas de pecado ligadas a um modelo de falso 
desenvolvimento fundado na idolatria do dinheiro, que torna indiferentes ao 
destino dos pobres as pessoas e as sociedades mais ricas, que lhes fecham as portas 
recusando-se até mesmo a vê-los. !
Leitor 3. Portanto a Quaresma deste Ano Jubilar é um tempo favorável para todos 
poderem, finalmente, sair da própria alienação existencial, graças à escuta da 
Palavra e às obras de misericórdia. Se, por meio das obras corporais, tocamos a 
carne de Cristo nos irmãos e irmãs necessitados de ser nutridos, vestidos, alojados, 
visitados, as obras espirituais tocam mais diretamente o nosso ser de pecadores: 
aconselhar, ensinar, perdoar, admoestar, rezar. Por isso, as obras corporais e as 
espirituais nunca devem ser separadas. Com efeito, é precisamente tocando, no 
miserável, a carne de Jesus crucificado que o pecador pode receber, em dom, a 
consciência de ser ele próprio um pobre mendigo. Por esta estrada, também os 
«soberbos», os «poderosos» e os «ricos», de que fala o Magnificat, têm a 
possibilidade de aperceber-se que são, imerecidamente, amados pelo Crucificado, 
morto e ressuscitado também por eles. Somente neste amor temos a resposta 
àquela sede de felicidade e amor infinitos que o homem se ilude de poder colmar 
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mediante os ídolos do saber, do poder e do possuir. Mas permanece sempre o perigo 
de que os soberbos, os ricos e os poderosos – por causa de um fechamento cada vez 
mais hermético a Cristo, que, no pobre, continua a bater à porta do seu coração – 
acabem por se condenar precipitando-se eles mesmos naquele abismo eterno de 
solidão que é o inferno. Por isso, eis que ressoam de novo para eles, como para 
todos nós, as palavras veementes de Abraão: «Têm Moisés e o Profetas; que os 
ouçam!» (Lc 16, 29). Esta escuta ativa preparar-nos-á da melhor maneira para 
festejar a vitória definitiva sobre o pecado e a morte conquistada pelo Esposo já 
ressuscitado, que deseja purificar a sua prometida Esposa, na expectativa da sua 
vinda. !
Leitor 1. Não percamos este tempo de Quaresma favorável à conversão! Pedimo-lo 
pela intercessão materna da Virgem Maria, a primeira que, diante da grandeza da 
misericórdia divina que Lhe foi concedida gratuitamente, reconheceu a sua 
pequenez (cf. Lc 1, 48), confessando-Se a humilde serva do Senhor (cf. Lc 1, 38). !
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,... !
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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 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. !
7. 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.  !
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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.    !
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 Pedro, 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.  !
8. Oração  !
A - Rezemos juntos a Oração do Ano Santo da Misericórdia !

http://blog.cancaonova.com/padrejoaozinho/2009/06/22/oracao-oficial-para-o-ano-sacerdotal/
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Senhor Jesus Cristo, 
Vós que nos ensinastes a ser misericordiosos como o Pai celeste,  
e nos dissestes que quem Vos vê, vê a Ele.  
Mostrai-nos o Vosso rosto e seremos salvos.  
O Vosso olhar amoroso libertou Zaqueu e Mateus da escravidão do dinheiro; 
a adúltera e Madalena de colocar a felicidade apenas numa criatura; 
fez Pedro chorar depois da traição, 
e assegurou o Paraíso ao ladrão arrependido. 
Fazei que cada um de nós considere como dirigida a si mesmo as palavras que 
dissestes à mulher samaritana:  
Se tu conhecesses o dom de Deus!  
Vós sois o rosto visível do Pai invisível,  
do Deus que manifesta sua onipotência sobretudo com o perdão e a misericórdia:  
fazei que a Igreja seja no mundo o rosto visível de Vós, seu Senhor, ressuscitado e 
na glória.  
Vós quisestes que os Vossos ministros fossem também eles revestidos de fraqueza  
para sentirem justa compaixão por aqueles que estão na ignorância e no erro: 
fazei que todos os que se aproximarem de cada um deles se sintam esperados, 
amados e perdoados por Deus.  
Enviai o Vosso Espírito e consagrai-nos a todos com a sua unção 
para que o Jubileu da Misericórdia seja um ano de graça do Senhor 
e a Vossa Igreja possa, com renovado entusiasmo, levar aos pobres a alegre 
mensagem 
proclamar aos cativos e oprimidos a libertação  
e aos cegos restaurar a vista. 
Nós Vo-lo pedimos por intercessão de Maria, Mãe de Misericórdia,  
a Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. 
Amém !
A – Pai-Nosso,... Ave-Maria,... Glória ao Pai... !
9. 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.  
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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”. !
10. 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. !
11. Canto Final:   
Escolher um canto de Nossa Senhora. !
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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!
Para refletir: !

A verdadeira alegria pascal 
(fonte: https://padrepauloricardo.org/blog/a-verdadeira-alegria-pascal) !
Os extremos da Quaresma são marcados por duas alegrias: a do Carnaval e a da 
Páscoa. A primeira é uma alegria carnal que, nos dias atuais, chega a ser 
pecaminosa. E, mesmo nas décadas passadas, quando se festejava apenas a "joie 
de vivre" (a alegria da vida), como dizem os franceses, a festa do Carnaval era 
marcada por uma alegria mundana. 
Todavia, festejar a vida biológica, criada por Deus, de certa forma, é salutar. 
Comemorar a alegria do dia a dia, as coisas simples e boa que confortam a vida é 
sinal de saúde. A ausência desse júbilo, por conseguinte, pode significar uma 
doença, um desequilíbrio. 

A alegria da vida cotidiana, porém, é ligada antes de tudo à parte animal do 
homem que sente prazer ao encontrar um bem, muitas vezes material. Santo 
Tomás de Aquino ensina que este tipo de prazer está ligado a um bem, enquanto a 
tristeza a um mal. A alegria do homem é sempre correspondente ao bem que se 
está festejando. Assim, se o bem é passageiro, a alegria também o será. 
Apesar de efêmeras, as alegrias deste mundo não são necessariamente más. E 
quando existe o saudável ordenamento no homem, elas serão indicações das 
alegrias eternas. Existem coisas que libertam o homem da tristeza, como um banho 
quente e um copo de vinho, diz Santo Tomás de Aquino. Todavia, por causa do 
pecado original, as alegrias mundanas tendem a substituir a alegria de Deus. 
Do outro lado da Quaresma existe a alegria pascal. Ela não é baseada na bios, mas 
sim, na zoe, que é a vida eterna, a "outra" vida. E a verdadeira alegria espiritual 
reside nela. 
Quando Jesus, a cabeça, ressuscita, introduz a humanidade na vida divina. Seu 
corpo ressuscitado não tem mais somente a vida biológica, embora muitos 
confundam ressurreição com reviver, Ele não voltou à vida antiga, mas sim, a Sua 
vida divina (Ele é Deus) transbordou para Sua humanidade e Ele começou a 
participar da vida de Deus. Esta é a alegria pascal: encontrar a nova vida, 
a zoé, que está em cada um. 
No dia em que se celebrou o Sábado Santo, a Igreja recordou também os 500 anos 
do batizado de Santa Teresa de Jesus, uma grande mulher que alcançou o ápice da 
santidade e deu a conhecer ao mundo tantas nuances da vida espiritual que a 
tornam deveras especial. 

Santa Teresa de Jesus, após 20 de vivência de oração intensa, de profunda amizade 
com Deus, ao adentrar na sétima morada, descobriu um mundo completamente 
novo. Antes, ela cria que os fenômenos místicos que experimentava eram oriundos 

https://padrepauloricardo.org/blog/a-verdadeira-alegria-pascal
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do céu, porém, quando mergulhou na última morada, entendeu que tudo 
estava dentro dela. Entendeu que é no homem interior que habita a Trindade, e 
passou a viver da Trindade dentro dela. 
Embora o seu corpo estivesse sofrendo muito, ela tinha paz e a alegria espiritual 
durante todo o tempo. Ela não era capaz de pecar, pois já estava enraizada no 
Amor, já gozava da plena liberdade daqueles que amam. 

São Paulo, em sua Carta aos Gálatas (cap. 5), ao listar os frutos do Espírito Santo, 
aponta também a alegria. É justamente a alegria que vivia Santa Teresa, a alegria 
espiritual. Santo Tomás de Aquino afirma que a alegria é a consequência mais óbvia 
do amor. 

O amor-caridade produz naquele que ama duas situações: a primeira é a 
constatação de que Deus é a fonte de todo bem. Portanto, alegrar-se com tal bem-
aventurança é motivo de grande alegria. A segunda, provém do fato de que a 
alegria é a reação diante de um bem presente e possuído, que não suporta a 
ausência. A alegria é estar na presença do Sumo Bem. 

A alegria pascal é muito diferente da alegria do carnaval. De nada adiantam as 
alegrias efêmeras, com prazo de validade. Melhor são aquelas que não passam. E 
não passam porque Aquele que as inspira também não passa. 

Esta alegria está ao alcance de todos, e claro, estando nas últimas moradas a 
vivência é plena, completa, como Santa Teresa. Mas, aos outros, basta estar em 
estado de graça, em amizade com Deus, para experimentar a alegria de se saber 
amado e amar Aquele que não passará. Amar e servir. Esta é a verdadeira alegria 
espiritual. 

As duas alegrias, portanto, são muito distintas. A primeira é passageira, mas a 
segunda, é a alegria dos santos e que a todos é permitido gozar. É por isso que, na 
Páscoa, a Igreja canta à Virgem Maria, a alegria do seu coração: 

Regina coeli, laetare, Alleluia!  
(Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia!) 
 
Quia quem meruisti portare, Alleluia!  
(Porque aquele que merecestes carregar em vossos braços. Aleluia!) 
 
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia!  
(Ressuscitou como disse, aleluia!) !
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A alegria de Nossa Senhora por saber que Aquele que ela amava não estava ausente 
e que a pedra fechando o sepulcro não havia sido o ponto final. Jesus morreu em 
sua natureza humana, é verdade, mas continuava vivo como Deus. A grande alegria 
de ver que no meio da maior tragédia, embora tudo diga o contrário, permanece a 
certeza de ser amado. 

Ao receber o cadáver de Seu Filho em seus braços, não teria o demônio tentado 
Maria? Sim, mas ela não vacilou, pois tinha certeza da presença do Deus-amor 
diante da catástrofe iminente. 

Assim, que os próximos cinquenta dias sejam, para cada um de nós, dias de grande 
alegria espiritual. A certeza de que se é amado por um amor que não passa. !

ATENÇÃO!!! 
Reunião com todos os coordenadores dos grupos  

Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos orantes pelos sacerdotes 
Dia 12 de abril 

Hora 19h 
Local Mitra Diocesana – 3º. Andar !!

Sugestões para o Mês de março: !
� 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 o Ano Santo da Misericórdia. !
!
!
!
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