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

 

A oração cristã é um dom gratuito de Deus, para o qual o ser humano se 

dispõe pela fé e o amor; não é o homem ou a mulher que, mediante técnicas 

especiais, repetição de mantras... se eleva à união com Deus, mas é a graça de 

Deus que eleva o ser humano de acordo com suas predisposições e abertura de 

coração.  

Para não cairmos na rotina da repetição diária das coisas e orações que 

fazemos, é preciso divinizar o ordinário tornando-o extraordinário. Fazer do chão 

que pisamos o altar de nossa existência; do leito onde sofremos o altar de 

nossa oblação; do trabalho que realizamos o altar de nossa oferta; da oração 

de cada dia, o altar de nosso reconhecimento de que Deus é nosso Pai e 

Criador e que sem Ele nada é possível; do tempo que vivemos o altar de nossa 

imolação momentânea – cotidiana – existencial. 

 A “chave do céu” e seu segredo é fazer bem o que se faz, fazê-lo com 

a máxima perfeição. É o caminho da santidade, é o lugar da oferta, é o altar 

da vida divinizada. 

 Cada vez que Vocês se encontram para rezar pelos nossos Padres, 

tenham a certeza de que o Coração de Jesus ouve suas preces e se dilata 

ainda mais em Seu amor infinito. 

 Gostaria de registrar minha gratidão e minha confiança na oração 

fervorosa de Vocês. Continuem perseverantes e fiéis, pois o justo vive pela fé.  

  Nossa Senhora do Carmo e nosso Padroeiro Santo André as e os fortaleçam 

cada vez mais na mais nobre missão: a missão de rezar pelos Sacerdotes e pelas 

Vocações Sacerdotais. 

 São João Maria Vianney, Padroeiro de todos os Padres do mundo, abençoe e 

proteja nossos Sacerdotes nos caminhos da missão presbiteral. 

 

 
 
 

Dom Nelson Westrupp, scj 
Bispo Diocesano de Santo André 
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São João Maria Vianney: Rogai por nossos Padres! 
 

----------------------------------------------------------- 
Obs.: Animador: Por feliz coincidência, as intenções do Apostolado da Oração para 

este mês de junho são para os Sacerdotes. Para que os Sacerdotes permaneçam 

unidos ao Coração de Cristo, tornando-se verdadeiras testemunhas do amor 

solícito e misericordioso de Deus.  

E a intenção Missionária é pelas Vocações Missionárias. Peçamos ao Espírito Santo 

que suscite em nossas comunidades numerosas vocações missionárias, dispostas 

a se consagrarem inteiramente à difusão do Reino de Deus. 

Com fé e amor, unamo-nos ao Santo Padre o Papa Bento XVI nestas intenções e 

rezemos por todos os Padres e pelas vocações na Igreja de Cristo. 

 
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 nossos corações 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! 

Iniciamos o mês do Coração de Jesus e também das festas juninas. É um mês significativo. 

Desperta muita emoção. E por que não dizer, fé e devoção! 

Com grande alegria, reunimo-nos mais uma vez para rezar pelos nossos Sacerdotes. O mês 

de junho é dedicado ao Coração de Jesus. Como dizia o Santo Cura D’Ars, São João Maria Vianney, 

“o Sacerdote é o amor do Coração de Jesus”.  Neste sentido, queremos, ao longo deste mês, 

invocar o Coração de Jesus em favor de nosso Sacerdote.  

 O Sagrado Coração de Jesus é revelação do amor salvador: “Vede! Eu mesmo vou procurar 

minhas ovelhas e tomar conta delas” (Ez. 34,11). “Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não 
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deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a 

encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: 

‘Alegrai-vos comigo! Encontrei a ovelha que estava perdida!’ (Lc, 15, 4-6).  

Jesus é presença viva nos sacerdotes: “Os sacerdotes são ordenados, afirma Bento XVI, 

para exercerem seu ministério pastoral no encontro pessoal e constante com o Senhor, para 

conformar sua vontade com a vontade Dele, recordando que a docilidade dos fiéis aos pastores 

depende da docilidade dos sacerdotes a Cristo”. Eles têm a missão de ensinar, de santificar e 

governar. Entendida à luz da fé, esta autoridade, embora envolvendo o exercício do poder, 

permanece um serviço à construção da Igreja na santidade, unidade e verdade. Para cumprir este 

propósito, o padre deve adquirir as suas forças em Cristo: “Verdadeiro modelo pelo seu humilde 

serviço de amor no lava-pés e na sua realeza que culmina na Cruz. Governar é formar Cristo nos 

corações dos fiéis, sem medo de conduzir a Deus as pessoas e comunidades a eles confiadas e 

serem modelos para todos (Catequese de Bento XVI)”. O sacerdócio é o dom precioso do Sagrado 

Coração de Jesus! 

E o mês de junho, apresenta-nos também a memória preciosa de Santos que marcaram 

época na história da Igreja: Santo Antônio de Pádua, São Luís Gonzaga, São João Batista, São Pedro 

e São Paulo, entre outros de quem fazemos memória neste mês de junho. Portanto, temos 

inúmeros motivos para rezar, celebrar e comemorar ao longo deste mês. 

Peçamos que a Virgem Maria, Mãe e Rainha dos Sacerdotes, interceda pelos Sacerdotes e 

por todos nós e nos inspire no seguimento de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 
 

Canto ao Coração de Jesus:  
 

Coração Santo, Tu reinarás; Tu nosso encanto, sempre serás! 
Coração Santo, Tu reinarás; Tu nosso encanto, sempre serás! 
 
Jesus amável, Jesus piedoso,  
Pai amoroso, frágua de amor! 
Aos Teus pés venho, se Tu me 
deixas,  
Sentidas queixas, humilde 
expor! 
 
Divino Peito, que amor inflama 
Em viva chama, de Eterna Luz! 
Porque a tens sempre, 
reconcentrada, 
não adorada, Doce Jesus? 
 
Correi, cristãos, vinde adorar, 
Vinde louvar, O Bom Jesus! 

Com grande ardor, Rendei-lhes 
preitos 
Com os eleitos, na Eterna Luz! 
 
Divino Sol, espanta as trevas, 
Que já longeva, o mundo 
envolve; 
Aos pecadores, aos ignorantes, 
Que andam errantes,  
Teus olhos volve! 
 
Estende às almas, Teu suave 
fogo, 
E tudo logo, se inflamará! 
Mais tempo a terra,  

no mal sumida, 
Empedernida, não ficará! 
 
Por estas chamas, de Amor 
benditas, 
Nunca permitas, ao mal reinar! 
Ao Brasil chegue, Tua caridade, 
Que ele em verdade, Te saiba 
amar! 
 
Divino Peito, onde se inflama, 
A doce chama, da caridade; 
Não a conserves, 
reconcentrada, 
Mas dilatada, na Cristandade!

3. Invocando o Espírito Santo: 
 
A – Rezemos juntos invocando as Luzes do Espírito Santo, a fim de que nos conduza neste 
momento e nos ensine a rezar como convém. 
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Rezemos, em lados alternados, a Oração ao Espírito Santo: 

Vem, Espírito Criador! 

Lado A: Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai  
e enchei os corações com vossos dons celestiais. 

Lado B: Vós sois chamado o Intercessor de Deus excelso dom sem par, 
a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. 

Lado A: Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai,  
por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. 

Lado B: A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor,  
nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. 

Lado A: Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz,  
se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. 

Lado B: Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer  
que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. 

Todos: Amém! 

4.  Palavra de Deus   
 
A – Ouçamos agora um trecho do Evangelho narrado pelo Evangelista São Mateus (Mt 11, 25-30). 
A revelação aos pequeninos. 
 

L. “Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras: “Eu te louvo, Pai, Senhor 

do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as 

revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi 
entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem 

o Filho o quiser revelar. 
Vinde a mim, todos vós que estais cansados e carregados de fardos, e eu 

vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, 
porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós. 

Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve”. Palavra da Salvação. T.: Graças a 
Deus.   
 
- Façamos um instante de silêncio... 
 
5. Reflexão: 
 

A – Os simples acolhem a mensagem de Cristo, por isso, a oração de Jesus: “Eu te louvo, Pai, 

Senhor do céu e da terra”, exprime o sim alegre de Cristo ao desígnio do Pai... 
 “ A vós, isto é, aos pequenos, é dado conhecer os segredos do Reino dos céus, enquanto aos 
entendidos não” ( Mt 13,11). Ficam de fora os sábios e inteligentes, presos de suas razões e teorias, a 
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olhar de longe o rumor da festa... Só os humildes se abrem à luz que vem do alto, atentos e 
disponíveis, na simplicidade da fé.  

“Ninguém conhece o Filho, senão o Pai”. É o Espírito Santo que O dá a conhecer, e deste 
conhecimento nasce a vida. Assim entramos na Comunhão do Pai e do Filho. Trata-se de uma 
profunda e íntima comunhão e participação pessoal. Contudo, o seu ser relacional de Filho e Pai, 
não permanece fechado num diálogo limitado a dois, porque o Filho participa-nos aquilo que 
recebeu. Através de sua mediação nos é possível entrar em comunhão com Deus, e só deste 
modo... 
 Com efeito, “ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar” 
(Mt 11,27). Conhecer Deus é puro dom da graça. Pelo Espírito Santo que habita em nós, conhecemos 
o sentido de Deus, o rosto e o gosto de Cristo. 
 Na segunda parte do Evangelho de hoje, Jesus nos convida dizendo: “Vinde a mim, todos 
vós que estais cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso” (Mt 11,28).  
 O coração bondoso e compassivo de Jesus oferece descanso para todo o nosso penar. 
Oferece paz, serenidade de espírito a todos os que se encontram oprimidos pelas angústias, 
tristezas e lágrimas da vida. Jesus promete consolo para nossos padecimentos e o alívio mais eficaz 
para nossos trabalhos e sofrimentos, quando aceitos como vindos dos desígnios de Deus e olhados 
com critério sobrenatural, isto é, considerando-os como purificação de nossas almas e caminho 
para o céu. 
 “Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus” (Mt 11,29). A sabedoria de Deus tudo 
transforma. Pela Fé “Tudo posso naquele que me dá forças” (Fl 4,13). Não há pesos, dores ou 
sofrimentos insuportáveis, nem obstáculos intransponíveis... Para os sábios deste mundo, a 
simplicidade de Cristo complica-lhes a vida. Mas o seu Evangelho é lei de amor, que supera as obras 
da carne e do pecado. 
 O grande segredo do cristão é o amor. Quando se ama, até as cruzes se tornam suportáveis 
e fáceis, pois “o amor torna fáceis as coisas mais difíceis e pesadas” (Sto.  Agostinho). Na verdade, 
ninguém pode ir a Jesus nem segui-Lo como discípulo seu, se não carregar o seu jugo, fácil de ser 
levado, que consiste em imitá-lo no caminho do amor compassivo e misericordioso ao próximo. 
 “Porque sou manso e humilde de coração” (Mt 11, 29). A mansidão é o exterior da humildade 
e da simplicidade, gestos e atitudes de um coração nobre. Os mansos e humildes são os fortes do 
Reino, aos quais todos se dobram e ninguém resiste. Humildade e mansidão são as preferências de 
Cristo. O Deus encarnado se fez entre nós, humilde e pequenino, para igualar-se à nossa estatura, 
frágil e indigente. 
 O amor chega sempre primeiro, corre mais veloz... Os que andam na escola de Jesus 
aprendem dele a ciência dos humildes e a força dos mansos de coração... 
 
6. Rezando a Palavra de Deus 
 
A – Agora, passemos a meditar e a rezar alguns pontos da Palavra de Deus que foi proclamada.  
 
L1. Os simples acolhem a mensagem de Cristo. Os Sacerdotes são homens de Deus, homens de 
coração aberto, generoso e capaz de acolher o Evangelho de Cristo e transmiti-Lo aos demais. 
 
A – Rezemos pelos Sacerdotes a Oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a fim de que 
alcancem a simplicidade dos pequeninos, aptos para a ação de Deus em suas vidas.: Pai Nosso... 
 
A – Maria: alma simples, humilde e generosa que soube acolher a Palavra de Deus. 
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L2.  Nossa Senhora é a criatura mais bela e santa que das mãos de Deus saiu. É a obra prima da 
criação. De Maria podemos dizer que acolheu com total simplicidade o que Deus esperava dela. 
Em seu ser a Palavra de Deus tornou-se realidade plena.  
 
A – Confiemos a Maria, Mãe de Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, todos os Padres. Que os 
Ministros de Cristo encontrem na escola de Maria o caminho da santidade pessoal e pastoral.:  
Ave Maria... 
 
A - “Ninguém conhece o Filho, senão o Pai”. É o Espírito Santo que O dá a conhecer, e deste 
conhecimento nasce a vida. 
 
L3 – Os Sacerdotes são homens escolhidos por Deus, aos quais Jesus revela quem é o Pai. São 
homens privilegiados que carregam em seu ser o sublime dom de nos trazer Jesus à terra e nos 
trazer o perdão que vem de Deus; a cura de nossas almas e de nossos corpos também. 
 
A – Rezemos para que nossos Padres sejam cada vez mais conscientes da missão que lhes é 
confiada por Jesus. Que eles experimentem a alegria de serem servos humildes e fiéis do 
Senhor. 
T. Senhor Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao Vosso. 
 
A - “Vinde a mim, todos vós que estais cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso” 
(Mt 11,28).    
L4. Sabemos que não é fácil ser fiel a cada momento. A fidelidade constante só é possível com a 
graça de Deus. Jesus em sua bondade e misericórdia nos convida a irmos a Seu coração que é 
suavidade, mansidão, humildade. Queremos, então, pedir a Jesus que atraia ao seu bondoso 
coração todos os Sacerdotes! Lembremos aqui, os sacerdotes idosos; cansados; doentes;  
aqueles que têm de viajar longas distâncias até mesmo de barco para levar a Boa-Nova do 
Evangelho; os Sacerdotes jovens, muitas vezes, tentados em sua vocação, os que são 
incompreendidos e até caluniados; os abatidos; os que se sentem sozinhos..., enfim, que todos 
encontrem no Coração de Jesus o aconchego e a paz para suas almas.  
T – Coração Eucarístico de Jesus, atrai para Vós todos os Sacerdotes. 
 
6. Preces Comunitárias  
 
A. Irmãs e irmãos caríssimos, iluminados pela Palavra de Deus, apresentemos agora as nossas 
preces ao Pai, por meio de Jesus, nosso Mediador junto a Deus, no Espírito Santo. 
 
T.: Pai de Bondade, atendei-nos por Jesus, Vosso amado Filho! 
 
L1: Pai Santo, do lado aberto de Jesus na cruz jorrou sangue e água, Fonte de Salvação da qual 
nasceu a Igreja, por tão grande mistério tornai Vossa Igreja santa e imaculada.   
T.: Pai de Bondade, atendei-nos por Jesus, Vosso amado Filho! 
 
L2: Pai de amor, Jesus é o Vosso Templo santo, destruído pelo ser humano e novamente 
edificado por Vós, fazei da Igreja o Tabernáculo do Altíssimo. 
T.: Pai de Bondade, atendei-nos por Jesus, Vosso amado Filho! 



 

 

8 

 
L3: Pai Santo, Jesus, nossa vida e ressurreição, é conforto e repouso dos corações cansados e 
atribulados, por meio deste Coração manso e humilde, atraí para Vós todos os Sacerdotes e 
todo o rebanho de Cristo. 
T.: Pai de Bondade, atendei-nos por Jesus, Vosso amado Filho!   
 
L4: Pai Eterno, em Jesus, Vosso Filho, se encontram todos os tesouros da sabedoria e da ciência, 
revelai-nos, por meio de nossos Bispos e Sacerdotes, a Vossa infinita sabedoria e a Vossa Luz.  
T.: Pai de Bondade, atendei-nos por Jesus, Vosso amado Filho! 
 
L5 – Pai Santíssimo, que, em Jesus, colocastes toda a Vossa afeição, concedei-nos a graça de 
ouvir fielmente a Sua Palavra anunciada a nós por meio de nossos pastores.   
T.: Pai de Bondade, atendei-nos por Jesus, Vosso amado Filho! 
 
L6 – Pai Clemente, como dádiva de amor nos enviastes Vosso amado Filho, nós vos pedimos 
pelos nossos quatro Seminaristas do Ano Pastoral: Dayvid, Felipe, Márcio e Rinaldo, que no dia 
18 deste mês serão ordenados Diáconos. O Coração de Jesus os abençoe, proteja e lhes dê força 
e coragem na missão. 
T.: Pai de Bondade, atendei-nos por Jesus, Vosso amado Filho! 
 
L7 – Pai rico em misericórdia, que, em Jesus, quisestes restaurar e salvar todo ser humano, 
ressuscitai todos os que adormeceram na Vossa paz, sobretudo aqueles que em vida se 
consagraram a Vós pela vocação sacerdotal. 
T.: Pai de Bondade, atendei-nos por Jesus, Vosso amado Filho! 
 
7.  Oração pelos Sacerdotes Junto do Sagrado Coração de Jesus 
 
A.: Rezemos juntos, com o olhar do coração voltado ao Coração de Jesus, a seguinte oração: 
 

Ó Jesus, Pontífice Eterno, Divino Salvador, Vós que, no Vosso incomparável amor, 
deixastes sair do Vosso Sagrado Coração o sacerdócio cristão, dignai-Vos derramar, nos Vossos 
sacerdotes, as ondas vivificantes do Amor infinito. 

Vivei nos Vossos sacerdotes, transformai-os em Vós, tornai-os, pela Vossa graça, 
instrumentos de Vossas Misericórdias. 

Atuai neles e por eles, e fazei que, revestidos inteiramente de Vós pela fiel imitação de 
Vossas adoráveis virtudes, operem, em Vosso nome e pela força de Vosso espírito, as obras que 
Vós mesmo realizastes para a salvação do mundo. 

Divino Redentor das almas, vede como é grande a multidão dos que dormem ainda nas 
trevas do erro; contai o número dessas ovelhas infiéis que ladeiam os precipícios; considerai a 
multidão dos pobres, dos famintos, dos ignorantes e dos fracos que gemem ao abandono. 

Voltai para nós por intermédio dos Vossos sacerdotes. Revivei neles; atuai por eles, e 
passai de novo através do mundo, ensinando, perdoando, consolando, sacrificando, e reatando 
os laços sagrados do amor entre o Coração de Deus e o coração humano. Amém.   
 
A – Pai-Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai... 
 
 

http://coracaosacerdotal.wordpress.com/oracao-pelos-sacerdotes/oracao-pelos-sacerdotes-junto-do-sagrado-coracao-de-jesus/
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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”. 

 
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: Ó minha Senhora (Consagração) 

 
Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço, inteiramente todo a vós.  

E em prova de minha devoção, eu hoje vos dou meu coração.  
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Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca.  
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença.  

Incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. 
Amém. (bis) 
 

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 de junho: 
 
 
 
 

 TERÇO SACERDOTAL – para ser rezado sozinho ou em grupo 
 
- Sinal da Cruz - Credo 
Nas contas grandes: “Ó Santíssima Trindade, eu Vos ofereço em meu nome e no de toda a humanidade, as 
adorações, louvores, amor e ações de graças, reparações e súplicas de Jesus no Santíssimo Sacramento e Vos 
peço me aceiteis unida a Ele como hostiazinha imolada pela santificação dos sacerdotes” (Me. Maria Teresa de Jesus 

Eucarístico). 

Meditação: “Eu lhes darei um só coração e infundirei neles um espírito novo. Extrairei do seu corpo o coração de 
pedra e lhes darei um coração de carne” (Ez 11, 19). 

Na conta pequena: Pai amoroso, dai vida nova aos corações sacerdotais! 
Gloria ao Pai...  
Meditação: “A seguir, tomou o pão, deu graças, partiu-o e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. 
Fazei isto em memória de mim” (Lc 22, 19). 
Na conta pequena: Filho amoroso, eucaristizai os corações sacerdotais! 
Meditação: “Derramarei sobre vós água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos 
os ídolos” (Ez 36, 25). 
Gloria ao Pai...  
Na conta pequena: Espírito amoroso, ungi e santificai os corações sacerdotais! 
Meditação: Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti. Que eles estejam em nós, a fim de que o 
mundo creia que tu me enviaste” (Jo 17, 21). 

Gloria ao Pai...  
Na conta pequena: Trindade amorosa, tornai unidos os sacerdotes! 
Meditação: Maria disse: “Eis aqui a serva do Senhor! Faça-se em mim segundo a tua palavra”. E o anjo retirou-se” (Lc 

1, 38). 

Gloria ao Pai...  
Na conta pequena: Mãe amorosa, ensinai a fidelidade aos corações sacerdotais! 
 
Ao final: Cristo fiel, tornai fiéis os sacerdotes do mundo inteiro! (3x) 
 
Nas intenções do Santo Padre e por toda a Igreja: Pai-Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai... 
 

(Organizado pelas Irmãs – PMMI - do Hospital Regional de Joinville-SC) 
 

Rezemos em família pelas Vocações Sacerdotais e Missionárias 
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Sugestões para mês de junho: 
 
 Participar na quermesse e festas juninas da Paróquia, apoiando e incentivando o Padre. 

 

 Escrever, em pequenos corações de papel, o nome dos Padres de nossa Diocese, colocar 

numa caixinha, e sortear no grupo para que todos rezem pelos Sacerdotes pelo próprio nome, 

durante este mês.  

 

 Desde já, pensar e organizar uma bonita Celebração e Hora Santa para o dia 1º de julho que 

será o Dia da Solenidade do Coração de Jesus e o Dia Mundial de Oração pela Santificação dos 

Sacerdotes. Combinar com o Padre e com a Equipe de Liturgia da Paróquia ou Comunidade. 
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