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Queridas Mães e Madrinhas e Caros Pais e Padrinhos 

Orantes para os Sacerdotes! 

 

 “Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para 

sua colheita!” (Mt 9, 38). 

 

 O Padroeiro dos Sacerdotes, São João Maria Vianney  (Cura d’Ars), afirma: “Esta é 

a mais bela profissão do ser humano: rezar e amar... 

A oração nada mais é do que a união com Deus. Quando alguém tem o coração puro e 

unido a Deus, sente em si mesmo uma suavidade e doçura que inebria, e uma luz 

maravilhosa que o envolve... 

Nossa oração é o incenso que mais agrada a Deus... 

A oração é como o mel que se derrama sobre a alma e faz com que tudo nos seja doce”. 

“Para mim, escreve Santa Teresinha do Menino Jesus, a oração é um impulso do 

coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no 

meio da provação ou no meio da alegria”. 

 Maria é a Orante perfeita. Peçamos, então, a Maria, nossa Mãe e Mãe dos 

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

queridos Padres.  

 Uma especialíssima bênção e a certeza da minha prece e gratidão por suas 

preciosas orações. 

 

 
 

 

Dom Nelson Westrupp, scj  

Bispo Diocesano de Santo André  

 

 



 

 

3 

 
 
 
 

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 - Queridas Irmãs e caros irmãos, aqui estamos reunidos para rezar pelos nossos Sacerdotes. Neste Mês 

das Vocações, queremos entregar a Cristo, Vocacionado do Pai por excelência, todos os Sacerdotes do 

mundo inteiro, em especial os Sacerdotes de nossa Diocese e de nossa Paróquia. Entregamos também os 

Diáconos, Seminaristas, Religiosos, Missionários, Catequistas, Leigos e Leigas e todos os Vocacionados do 

Reino. 

A vocação é um dom de Deus, dirigida a cada pessoa. É dom, é presente, é graça. Estamos rezando 

especialmente pela vocação sacerdotal. Por vocação o Padre é ordenado para ser sinal sacramental da 

presença de Cristo. Além disso, a missão do Sacerdote é também animar a comunidade na fé, através da 

pregação da Palavra, da celebração eucarística e da administração dos Sacramentos.  

O Padre é alguém chamado do seio de sua família e da comunidade, impelido pelo amor de Deus 

que o convida a trabalhar na Sua Messe que é tão grande e faltam operários. A exemplo de Cristo, o Padre 

é chamado a ser pastor e profeta. Com seu jeito de ser e agir torna-se presença de Deus no meio do povo.  

 
3. Invocando o Espírito Santo: 
 
A - Inicialmente, 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. Amem. 

Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos   

Orantes para os Sacerdotes 
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4. Palavra de Deus 
 
A – Ouçamos agora a Palavra de Deus. 
 
L. Leitura do Evangelho segundo São Mateus (Mt 9, 35-38): “Jesus começou a percorrer todas as 
cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando a Boa-Nova do Reino e curando 
todo tipo de doença e de enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por 
elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos 
discípulos: “a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da 
colheita que envie trabalhadores para sua colheita!”.  
 
A – Agosto é o “Mês Vocacional”. Ao longo do mês de agosto, queremos rezar e refletir sobre o 
sentido das diversas Vocações na Igreja de Jesus Cristo. 
Nossa reflexão sobre as Vocações leva-nos a orar sem cessar para que nunca faltem as vocações 
de que a Comunidade Cristã tem necessidade. 
 
- Façamos um instante de silêncio... 
 
5. A Igreja é toda ministerial 
 
A - Vocação para os ministérios ordenados. 
 
L1. O Bispo, catequista por excelência, é constituído homem da Palavra, chamado a fomentar o 
amor à Palavra de Deus e à comunhão eclesial. 
 
O Presbítero, principal colaborador da ordem episcopal, é chamado a exercer seu ministério por 
meio da pregação da Palavra de Deus e dos sacramentos, estimulando nos fiéis o amor ao Reino 
de Deus. 
 
O Diácono, constituído servidor da Palavra, da Liturgia e da Caridade, exerce seu ministério em 
comunhão com o bispo e o presbitério. 
 
Realizando, assim, a missão recebida de Deus como um dom, os ministros ordenados podem 
proclamar: “Há esperança no caminho!” 
 
A – Rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, para a santificação dos Sacerdotes: Pai 
Nosso... 
 
A – Vocação para a Vida em Família. 
 
L2.  A família, pequena Igreja, deve ser, junto com a paróquia, o primeiro lugar para a iniciação 
cristã das crianças. Ela oferece aos filhos um sentido cristão de existência e acompanha-os na 
elaboração de seu projeto de vida, como discípulos missionários (cf. DAp 302). Cumprindo a sua 
missão, a família é sinal de que “Há esperança no caminho!” 
 
A – Peçamos a Jesus, Maria e José que abençoem nossas famílias: Ave Maria... 
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A – Vocação para a Vida Consagrada. 
 
L3.  A vida consagrada é chamada a viver a forma devida que Cristo escolheu para este mundo: 
vida virginal, pobre e obediente, adquirindo uma típica e permanente visibilidade no meio do 
mundo, atraindo o olhar de muitos para o mistério do Reino de Deus. Esse modo de seguir Jesus 
Cristo se expressa na vida religiosa contemplativa e missionária, nos institutos seculares, 
sociedades de vida apostólica e outras novas formas que, na alegria de “dar testemunho da 
absoluta primazia de Deus e de seu Reino” (DAp 219), anunciam: “Há esperança no caminho!” 
 
A – Rezemos para que as pessoas consagradas sejam testemunhas vivas da primazia de Deus e 
de Seu Reino. 
 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
A – Vocação para os ministérios e serviços na Comunidade e na sociedade. 
 
L4. “Os fiéis leigos são ‘cristãos que estão incorporados a Cristo, pelo batismo, que formam o povo 
de Deus e participam das funções de Cristo: sacerdote, profeta e rei. Realizam segundo sua 
condição, a missão de todo povo cristão na Igreja e no mundo’” (DAp 209), especialmente pelo 
testemunho. Sua atividade evangelizadora leiga é o complexo mundo do trabalho, da cultura, das 
ciências e das artes, da política, dos meios de comunicação e da economia, assim como as esferas 
da família, da educação, da vida profissional, sobretudo nos contextos onde a Igreja se faz 
presente somente por eles (cf. EN 70), particularmente nos “Novos Areópagos” (DAp 491). São homens 
e mulheres da Igreja no coração do mundo; mulheres e homens do mundo no coração da Igreja (cf. 

DPb 786) dando testemunho de que “Há esperança no caminho!”. 
 
A – Rezemos para que os fiéis cristãos sejam sal da terra e luz do mundo: 
 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
A – Vocação para ser Catequista e Ministro/a da Palavra. 
 
L5. “Os leigos também são chamados a participar na ação pastoral da Igreja, primeiro com o 
testemunho de sua vida e, em segundo lugar, com ações no campo da evangelização, da vida 
litúrgica e outras formas de apostolado segundo as necessidades locais sob a orientação de seus 
pastores.  

Aos catequistas, delegados da Palavra e animadores de comunidades que cumprem uma 
magnífica tarefa dentro da Igreja, reconhecemos e animamos a continuarem o compromisso que 
adquiriram no Batismo e na Confirmação” (DAP, 211)  

 

A – Rezemos para que nunca faltem Catequistas, Ministros/as da Palavra e Animadores/as de 
comunidades em nossa Igreja: 
 
T. Ouvi, Senhor, nossa oração, hoje e sempre. Amém.  
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6. Preces Comunitárias  
 
A. Em comunhão com toda a Igreja, rezemos pela santificação de nossos Padres. A Igreja precisa 

de numerosos e santos presbíteros, que sejam “homens consagrados a Cristo, Sumo e Eterno 

Sacerdote, para pregar o Evangelho, apascentar os fiéis e celebrar o culto divino, como 

verdadeiros sacerdotes do novo testamento” (LG 28). Rezemos também pela perseverança dos 

seminaristas e para que muitos outros jovens respondam com generosidade ao chamado do 

Senhor à vocação sacerdotal.  

Elevemos as nossas súplicas ao Bom Pastor, que conhece o seu rebanho e o conduz às águas 

refrescantes, e digamos, com toda a confiança: 

 

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece. 

 

L1: Pelo Papa, pelos Bispos, Presbíteros e Diáconos, para que imitem Jesus Cristo, o Bom Pastor, e 

procurem as ovelhas que andam errantes, rezemos: 

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece. 

 

L2: Por todos os Padres de nossa Diocese, para que tenham muita saúde e alegria de servir a Deus 

em nossa Diocese. Que continuem fiéis a Cristo e à Igreja e tenham perseverança e coragem na 

missão de proclamar a Boa-Nova fazendo acontecer o Reino na sociedade do Grande ABC, 

rezemos: 

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece. 

 

L3: Por nossos Diáconos Permanentes, para que sejam felizes com suas famílias e tenham sempre 

coragem de testemunhar a caridade do Bom Samaritano junto aos mais necessitados, bem como 

se empenhem em realizar com dignidade e amor o serviço da Liturgia e da Palavra de Deus, 

rezemos: 

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece. 

 

L4: No dia 10 de agosto, Dom Nelson irá ordenar mais três Diáconos Permanentes para a nossa 

Diocese: Everson, Rafael e José Roberto. Pedimos a Deus muita alegria, fortaleza e as Luzes do 

Espírito Santo para cada um deles, rezemos: 

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece. 

 

L5: Por todos os fiéis da santa Igreja, para que escutem o Bom Pastor que os chamou e o sigam no 

caminho para o Reino, rezemos: 

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece. 

 

L6: Pelos seminaristas de nossa Diocese e por todos os jovens vocacionados ao ministério 

presbiteral, para que respondam com generosidade e fidelidade ao chamado do Senhor, rezemos: 

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece. 
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L7 - Na Celebração da Santa Missa, Sacrifício Redentor de nosso Salvador, o sacerdote é o próprio 

Cristo. Ele humildemente se apodera da pessoa do padre, de modo que no Altar não vemos um 

ser humano, mas o próprio Senhor que se oferece ao Pai por nós. Neste sentido, oremos para que 

os sacerdotes sejam fiéis a Cristo, pois Cristo é sempre fiel; rezemos:   

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece. 

 

L6 - Por todos nós, por quem Cristo deu a vida, para que sejamos fiéis ao nosso batismo. E que 

possamos sempre acolher e ajudar nossos sacerdotes em sua sublime vocação, rezemos: 

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece. 

 
7. Oração pelas Vocações 
 
A - Rezemos juntos a Oração para pelas Vocações: 

Senhor da Messe e Pastor do rebanho, 
faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite:  
"Vem e Segue-me"! 
Derrama sobre nós o teu Espírito, que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade 
para seguir tua voz. 
Senhor, que a Messe não se perca por falta de operários.   
Desperta nossas comunidades para a Missão.  
Ensina nossa vida a ser serviço.  
Fortalece os que desejam dedicar-se ao Reino na diversidade dos ministérios e carismas. 
Senhor, que o Rebanho não pereça por falta de Pastores.  
Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas e ministros leigos e 
leigas.  
Dá perseverança a todos os vocacionados.  
Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua Igreja. 
Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. 
Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder SIM.  
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 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”. 

http://blog.cancaonova.com/padrejoaozinho/2009/06/22/oracao-oficial-para-o-ano-sacerdotal/
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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: Pelas estradas da vida 
 
Refrão: Ó, vem conosco, vem caminhar, 
Santa Maria, vem! (bis) 
 
1. Pelas estradas da vida, 
Nunca sozinho estás 
Contigo pelo caminho, 
Santa Maria vai. 
 
2. Mesmo que digam os homens: 
"Tu nada podes mudar!" 
Luta por um mundo novo, 
De unidade e paz. 

 
3. Se pelo mundo os homens 
Sem conhecer-se vão, 
Não negues nunca a tua mão 
A quem te encontrar. 
 
4. Se parecer tua vida 
Inútil caminhar, 
Pensa que abres caminho: 
Outros te seguirão! 
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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. 

 
 

A Estola Sacerdotal 
 

A Estola, símbolo sagrado, que o sacerdote recebe solenemente no dia de sua 

ordenação presbiteral, significa o poder sacerdotal e a imortalidade ou a glória eterna que o 

Sacerdote pede, ao revestir-se dela, rezando: “Restitui-me, Senhor, a estola da imortalidade, 

que perdi na prevaricação do primeiro pai, e, ainda que não seja digno de me abeirar dos 

Vossos sagrados mistérios, fazei que mereça alcançar as alegrias eternas”. Simboliza também a 

caridade, o perdão, a misericórdia e o serviço.  

Jesus, Filho de Deus vivo, é o único que pode perdoar os pecados (cf. 1 Jo 1, 9), mas ele 

concedeu maravilhosamente este poder aos seus escolhidos, seus amigos prediletos, os 

sacerdotes (cf. Jo 20, 23). 

Ser padre, é ser pastor, é ser amigo, é ser pai, é carregar nos ombros as ovelhinhas do 

rebanho de Cristo, Bom Pastor. É ser o sinal da bondade e da misericórdia de Deus. 

Cada dia da vida do Padre é especial. O fato de celebrar a santa Missa, trazer Jesus à 

terra, ouvir e absolver as pobres almas, concedendo-lhes o perdão de Deus, é tudo na vida do 

Sacerdote e faz dele um ser  intocável, reverenciado até pelos anjos.  

A cada dia que passa, seu amor e sua amizade pelo Cristo, Sumo e Eterno sacerdote, 

deve aumentar.  

A sua paixão é o Cristo, e o objeto de sua compaixão são as almas. 

Rezemos por nossos padres, sua missão é por demais grandiosa! Eles são seres humanos 

como todos nós, são frágeis e possuem suas lutas e dificuldades, mas trazem em si um sublime 

dom, o dom do Sacerdócio ministerial. Suas frontes e suas mãos são ungidas e, por isso, são 

homens de Deus, são ministros e representantes do próprio Cristo, Sumo e Eterno Sacerdote.  
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Sugestões de gestos maternos para o mês de agosto: 
 
 Descobrir do que o Padre mais gosta e preparar para ele, fazendo uma surpresa. 
 
 Dia 4 de agosto é o Dia do Padre – preparar uma homenagem para ele (este dia se comemora 
no primeiro Domingo de agosto). 
 
 Preparar um belo ramalhete de flores com faixas escritas algumas virtudes do Padre e oferecer 
para ele. 
 
 Descobrir qual é o lema sacerdotal do seu Pároco e bordar numa toalha para ele. 
 
 
 
 
 
 
 

 


