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A.    Irmãos e irmãs, celebremos na fé e na alegria esta Eucaristia! Pois é 

através da Eucaristia que nós podemos render graças ao Pai do Céu de 

maneira perfeita. E nós que temos tantos motivos para agradecer a Deus, 

hoje de modo especial aqui nos reunimos com alegria, para louvar e 

agradecer a Deus pela Sua infinita misericórdia para conosco nesta nossa 

missão de Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos orantes para os Sacerdotes. 

Que este nosso encontro nos ajude a fortalecer e perseverar neste nosso 

compromisso de orar pelos Sacerdotes de nossa Diocese e do mundo 

inteiro.  

Portanto, peçamos a intercessão de Maria, nossa Mãe e Mãe dos 

Sacerdotes, que nos acompanhe toda vez que nos reunimos para rezar pelos 

nossos queridos Padres.  

Por tudo isso de coração contrito agradeçamos e glorifiquemos a Deus por 

sua infinita misericórdia para conosco, cantando: 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

Leitura (Efésios 6, 10-20) 

A.      Deus, nosso  rochedo, fortalece-nos com sua Palavra para 

permanecermos firmes e não nos deixarmos vencer por ameaças e 

manobras adversárias. 

Salmo responsorial   143 (144) 

BENDITO SEJA O SENHOR, MEU ROCHEDO! 

Evangelho (Lucas 13, 31-35) 

 

 

 



Preces dos Irmãos 

 

S.    Irmãos e irmãs, elevemos as nossas súplicas ao Bom 

Pastor  dizendo: 

T .    JESUS,  BOM  PASTOR,  ATENDEI  A  NOSSA  PRECE! 

L.     Senhor, olhai com vosso olhar de misericórdia para o Papa 

Francisco;  para nosso Bispo, D. Nelson; para todos os Padres e Diáconos; 

para todos os religiosos e religiosas e concedei a eles muitas bênçãos, luz, 

força  e coragem para que perseverem sempre mais em sua vocação, nós 

vos pedimos: 

 

L.     Senhor da messe, envia operários para vossa messe. Chamai jovens 

para serem sacerdotes, e, também, jovens para serem religiosos e religiosas. 

nós vos pedimos: 

L.      Senhor, santificai e abençoai as nossas famílias e fazei que em toda 

família Deus seja servido e honrado, como também concedei a graça de 

serem sempre mais unidas e acolhedoras, nós vos pedimos: 

L.       Senhor, para que todos nós  vivamos  a mensagem cristã com fervor 

e compromisso. E que possamos sempre acolher e ajudar nossos Sacerdotes 

em sua sublime vocação,  nós vos pedimos: 

L. Senhor, por todos os Sacerdotes falecidos. Para que contemplem a Face 

misericordiosa do Pai do céu e brilhe para eles a Luz perpétua, nós vos 

pedimos: 

 

S.    Acolhei, ó Deus, em Vosso Coração de Pai, pela 

intercessão de Maria, nossa Mãe e Mãe dos Sacerdotes , estas 

nossas súplicas que vos dirigimos em nome de Jesus Cristo, 

Nosso Senhor! 

T.    AMÉM! 

 

 



 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

OFERTÓRIO 

 

A.   Ofertamos ao Senhor  os nossos dons manifestando o nosso 

agradecimento; e reconheçamos que o Cristo Eucarístico exige 

que nós nos transformemos em Pão e Vinho para os nossos 

Irmãos através do serviço fraterno e da doação pessoal. 

 

COMUNHÃO 

 

A .  A Sagrada Eucaristia alimenta, fortalece, encoraja e não nos 

deixa desanimar. Com alegria, vamos ao encontro Daquele que 

muito nos ama. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


