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Queridas Mães e Madrinhas e queridos Pais e Padrinhos Orantes  

para os Sacerdotes! 

 

Ano da Fé e Sagradas Indulgências 
 
 Por ocasião do Ano da Fé, inaugurado no dia 11 de outubro pp, cujo encerramento será em 24 de 

novembro de 2013, a Penitenciaria Apostólica emanou um Decreto para enriquecer “de Indulgências 

particulares” uma série de “práticas de piedade” a serem realizadas durante este tempo.  

 Em conformidade com os desejos do Papa, a Penitenciaria estabeleceu algumas disposições para 

que os fiéis sejam mais estimulados ao conhecimento e ao amor pela Doutrina da Igreja Católica. 

 Segundo o Decreto “Urbis et Orbis”, dado em Roma, em 14 de setembro de 2012, ao longo do Ano 

da Fé, os fiéis poderão alcançar a “Indulgência Plenária”da pena temporal para os próprios pecados, 

concedida pela misericórdia de Deus, aplicável em sufrágio pelas almas dos fiéis defuntos, a todos os fiéis 

deveras arrependidos, que se confessem de modo devido, comunguem sacramentalmente e orem 

segundo as intenções do Sumo Pontífice:  

a.- cada vez que participarem em pelo menos três momentos de pregações durante as Missões 

Sagradas, ou então em pelo menos três lições sobre as Atas do Concílio Vaticano II e sobre os Artigos do 

Catecismo da Igreja Católica, em qualquer igreja ou lugar idôneo; 

b.- cada vez que visitarem em forma de peregrinação uma Basílica Papal, uma catacumba cristã, 

uma Igreja Catedral, um lugar sagrado, designado pelo Ordinário do lugar para o Ano da fé (por ex. entre as 

Basílicas Menores e os Santuários dedicados à Bem-Aventurada Virgem Maria, aos Santos Apóstolos e aos 

Santos Padroeiros) e ali participarem nalguma função sagrada ou pelo menos passarem um tempo côngruo 

de recolhimento com meditações piedosas, concluindo com a recitação do Pai-Nosso, a Profissão de Fé de 

qualquer forma legítima, as invocações à Bem-Aventurada Virgem Maria e, segundo o caso, aos Santos 

Apóstolos ou Padroeiros; 

c.- cada vez que, nos dias determinados pelo Ordinário do lugar para o Ano da fé (por ex. nas 

solenidades do Senhor, da Bem-Aventurada Virgem Maria, nas festas dos Santos Apóstolos e Padroeiros, 

na Cátedra de São Pedro), em qualquer lugar sagrado participarem numa solene celebração eucarística ou 

na liturgia das horas, acrescentando a Profissão de Fé de qualquer forma legítima; 

d.- um dia livremente escolhido, durante o Ano da fé, para a visita piedosa do batistério ou outro 

lugar, onde receberam o sacramento do Batismo, se renovarem as promessas batismais com qualquer 

fórmula legítima. 

Os Bispos diocesanos ou eparquiais e aqueles que pelo direito lhes são equiparados, no dia mais 

oportuno deste tempo, por ocasião da celebração principal (por ex. a 24 de novembro de 2013, na 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/prima-pagina-cic_po.html
http://www.annusfidei.va/
http://www.annusfidei.va/
http://www.annusfidei.va/
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Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo, com a qual será encerrado o Ano da fé) poderão 

conceder a Bênção Papal com a Indulgência plenária, lucrável por parte de todos os fiéis que receberem tal 

Bênção de modo devoto. 

Os fiéis verdadeiramente arrependidos, que não puderem participar nas celebrações solenes por 

motivos graves (como, em primeiro lugar, todas as monjas que vivem nos mosteiros de clausura perpétua, 

os anacoretas e os eremitas, os encarcerados, os idosos, os enfermos, assim como quantos, no hospital ou 

noutros lugares de cura, prestam serviço continuado aos doentes), obterão a Indulgência Plenária nas 

mesmas condições se, unidos com o espírito e o pensamento aos fiéis presentes, particularmente nos 

momentos em que as Palavras do Sumo Pontífice ou dos Bispos diocesanos forem transmitidas pela 

televisão e rádio, recitarem em casa ou onde o impedimento os detiver (por ex. na capela do mosteiro, do 

hospital, da casa de cura, da prisão...), o Pai-Nosso, a Profissão de Fé de qualquer forma legítima e outras 

preces segundo as finalidades do Ano da fé, oferecendo os seus sofrimentos ou as dificuldades da sua vida. 

Os confessores, depois de ter admoestado os fiéis acerca da gravidade de pecados aos quais estiver 

anexada uma reserva ou uma censura, determinarão penitências sacramentais apropriadas, para os 

conduzir o mais possível a um arrependimento estável e, segundo a natureza dos casos, para lhes impor a 

reparação de eventuais escândalos e danos. 

Em conformidade com o Decreto “Urbis et Orbis”, da Penitenciaria Apostólica, determino os 

seguintes locais de culto,  onde, na Diocese de Santo André, se concederá a Indulgência Plenária aos fiéis.  

São eles: Catedral Nossa Senhora do Carmo, Matriz Santo André; Matriz Nossa Senhora da Boa 

Viagem (SBC); Matriz Sagrada Família (SCS); Matriz Imaculada Conceição (Diadema); Matriz Imaculada 

Conceição (Mauá); Matriz São José (RP); Matriz São Sebastião (RGS). 

Para lucrar a Indulgência a Plenária, os fiéis devem cumprir as condições habituais: confissão 

sacramental, comunhão eucarística e oração pelas intenções do Sumo Pontífice, excluído qualquer apego 

ao pecado, além de rezar com devoção o “Pai-Nosso” e o “Credo”, acrescentando piedosas invocações em 

honra de Nossa Senhora. 

Aproveitemos o Ano da Fé para crescermos em graça e santidade diante de Deus e do mundo.  

 
 

Dom Nelson Westrupp, scj 
Bispo Diocesano de Santo André 

 
 
 
 
 
 

http://www.annusfidei.va/
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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 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 com alegria e esperança. É um 

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

Com fé, 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 

nossos Sacerdotes.  

 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 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).  

Aproveitemos este mês, rico em espiritualidade, para apresentar diariamente a Jesus nossos 

queridos Padres. Eles são humanos, mas são revestidos de uma graça muito especial que receberam no dia 

da Ordenação Sacerdotal, foram ungidos por Deus e destinados a uma missão muito nobre e especial. Os 

Padres são os amigos prediletos de Jesus e são escolhidos para trazer Jesus à terra através da Consagração 

na Missa e são instrumentos da graça de Deus que liberta, cura e salva, no Sacramento da Confissão. 

Coloquemos no Coração de Jesus, Bom Pastor, cada Sacerdote de nossa Diocese e o Padre de nossa 

Paróquia.   

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, 

Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos 

Orantes para os Sacerdotes 
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entre outros, de quem fazemos memória. 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 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. 
 
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! 
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4.  Palavra de Deus   
 
A – Ouçamos agora um trecho do Evangelho narrado pelo Evangelista São Lucas (Lc 9, 18-24). Profissão 
de fé de Pedro e primeiro anúncio da paixão  
 
L. “Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus 

perguntou: "Quem dizem as multidões que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João 

Batista; outros, que és Elias; mas outros acham que tu és algum dos antigos profetas que ressuscitou. 

"Jesus perguntou: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Pedro respondeu: "O Messias de Deus." Então Jesus 

proibiu severamente que eles contassem isso a alguém. E acrescentou: "O Filho do Homem deve sofrer 

muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da Lei, deve ser morto, e 

ressuscitar no terceiro dia." Depois Jesus disse a todos: "Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, 

tome cada dia a sua cruz, e me siga. Pois, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; mas, quem perde a 

sua vida por causa de mim, esse a salvará” Palavra da Salvação. T.: Graças a Deus.   

- Façamos um instante de silêncio... 
 
5. Reflexão: 
 

A – E VÓS, QUEM DIZEIS QUE EU SOU?  

O silêncio nos ajuda a entrar em sintonia conosco mesmos e com Deus. Agora, com serenidade e calma, 

permitindo que a Palavra ouvida encontre eco em nosso coração, vamos ler e ouvir atentamente a reflexão 

que nos é proposta a partir do Evangelho que acabamos de ouvir. 

 

Leitor 1: Não era a opinião dos outros que interessava a Cristo saber, mas a dos seus amigos e seguidores.  

É claro que para muitos, Cristo não passava de um boato ou vaga suposição.  

A maioria dos que O escutavam viam nele apenas um Messias político, libertador de Israel do domínio dos 

romanos. 

 

Leitor 2: "E vós, quem dizeis que Eu sou?" - Eis a questão. Cristo espera de mim uma resposta pessoal, que 

me leve a assumir uma decisão e compromisso.  Tenho de entrar em relação íntima com Ele e aceitá-Lo 

como único necessário e única solução. Isto supõe conhecê-lo intimamente na profundidade do seu 

mistério, para que mais  O ame  e O siga. Cristo não pode ser apenas para mim Aquele de quem se fala, 

aquele de quem eu falo, mas tem de ser Aquele por quem eu  vivo. Conhecer Cristo exige identificar-se 

com Ele, vivendo a sua mesma vida e mistério.  

O conhecimento de Cristo é sabedoria do coração. Não importa tanto saber defini-Lo; o mais urgente é 

vivê-Lo. 
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Leitor 3: "O Messias de Deus". O cristão é um seguidor de Cristo. Como Pedro, é chamado a dar razão da 

sua fé, saber em quem acredita. Tudo à sua volta o interroga e compromete, todos esperam dele a solução 

salvadora. A minha resposta leva a compreensão de Cristo.  Cada um de nós tem de ser profeta, 

acrescentando um traço no seu rosto, até tornar visível o Cristo total.  

 

Leitor 1: Vamos completando na nossa vida o que falta para o seu conhecimento e aceitação entre os 

homens. Quando Cristo for vida em nós, os homens dirão então quem Ele é.  

Ser cristão é ver pelos olhos de Cristo tudo o que não entendo, amar com o seu coração.  

Não sei a que me comprometo, mas sei a quem me confio (2 Tim 1,12). 

 

Leitor 2: "O Filho do homem tem de ser morto e ressuscitar". Era este o "Messias de Deus", mas não o 

Messias de Pedro e dos outros. Por isso Jesus acrescentou que tinha de morrer e ressuscitar.  

Falta sempre ao nosso Cristo alguma coisa de cruz. Não há redenção sem sangue, nem Redentor sem cruz. 

Por mais que se explique fica sempre mistério, que não acabamos de entender. Cristo não se explica, mas 

aceita-se e ama-se. Só há um Cristo real: aquele que morreu e ressuscitou.  

 

Leitor 3:  “Se alguém me quer seguir”. Seguir a Cristo é dizer não a si mesmo e tomar a cruz todos os dias. É 

preciso perder a vida para a salvar. Cristo veio inaugurar uma economia nova na qual perder é ganhar e 

ganhar é perder. Agora para o cristão, todo o padecer é glória e todo o fracasso triunfo. Cada instante tem 

duas faces: por um lado crucifica e pelo outro nos exalta. 

 
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 Sacerdote é chamado a conhecer e amar a Jesus Cristo de modo especial. O Padre que acolhe e aceita 
Jesus em sua vida como Pedro atrai as ovelhas ao Coração do Bom Pastor. Suas atitudes falam por si 
mesmo. 
 
A – Rezemos pelos Sacerdotes a Oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a fim de que saibam 
proclamar Cristo em suas vidas como o Filho de Deus!: Pai Nosso... 
 
A – Maria: alma simples, humilde e generosa que soube acolher a Palavra de Deus. 
 
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. Maria soube amar a Cristo como Seu Filho e Filho de Deus e soube 
segui-Lo como verdadeira discípula e missionária. 
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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 -  "Jesus perguntou: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Pedro respondeu: "O Messias de Deus." Esta 
pergunta Jesus a faz para os discípulos seus de hoje, os Sacerdotes. 
 
L3 – Os Sacerdotes são homens escolhidos por Deus, aos quais Jesus Se revela e revela 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 - "Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e me siga. Pois, quem quiser 
salvar a sua vida, vai perdê-la; mas, quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará”.  A vida 
morderna exige dos Padres muitas coisas diferentes hoje, por exemplo, a correria, as doenças da época, o 
trânsito, a Internet e tantas coisas que perturbam a paz interior e querem distrair os seguidores de Jesus. 
Peçamos a Cristo, Redentor e Libertador, que ajude nossos Padres a serem livres, dedicados, felizes e 
santos. A Igreja e a humanidade precisam de Sacerdotes santos! 
 
T – Coração Eucarístico de Jesus, atraí para Vós todos os Sacerdotes e santificai-os. 
 
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! 
 
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! 
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L6 – Pai Clemente, como dádiva de amor nos enviastes Vosso amado Filho, nós vos pedimos pelo nosso 
Seminarista do Ano Pastoral: CLEIDSON PEDROSO SOUZA, que no dia 22 deste mês de junho será 
ordenado Diácono. O Coração de Jesus o abençoe, proteja e lhe 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... 
 
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.  

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

 
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.  
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. 
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A – O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. 
T – Amém. 
--------------------------- 
LADAINHA DO CORAÇÃO DE JESUS 
Para ser rezado em grupo, em dupla ou mesmo sozinho – durante o mês de junho. 
 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, ouvi-nos. 
Jesus Cristo, atendei-nos. 
Deus Pai dos céus, - Tende piedade de nós. 
Deus Filho, Redentor do mundo, - Tende piedade de nós. 
Deus Espírito Santo, - Tende piedade de nós. 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, - Tende piedade de nós. 
 
Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, de majestade infinita, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, templo santo de Deus, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, digníssimo de todo o louvor, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, rei e centro de todos os corações, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, no qual estão os tesouros da sabedoria e da ciência, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, no qual o Pai pôs as Suas complacências, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós recebemos, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, paciente e de muita misericórdia, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, rico para todos os que Vos invocam, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, fonte de vida e de santidade, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, saturado de opróbrios, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, esmagado pelos nossos pecados, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, feito obediente até a morte, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, atravessado pela lança, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, fonte de toda a consolação, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, vítima dos pecadores, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, salvação dos que esperam em Vós, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, esperança dos que morrem em Vós, - Tende piedade de nós. 
Coração de Jesus, delícia de todos os santos, - Tende piedade de nós. 
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Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor, 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor, 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 
 
V. Jesus, manso e humilde de coração. 
R. Fazei nosso coração semelhante ao vosso. 
 
Oremos: Deus onipotente e eterno, olhai para o Coração de vosso Filho diletíssimo e para os louvores e as 
satisfações que Ele, em nome dos pecadores, vos tributa; e aos que imploram a vossa misericórdia concedei 
benigno o perdão, em nome de vosso mesmo Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, em união com 
o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. 
 

 
Sugestões para o 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.  

 

 Um desafio: cada membro do grupo deve convidar uma nova integrante para aumentar as orações por nossos 

Sacerdotes. Que no mês seguinte haja o dobro de Mães e Madrinhas e Pais e Padrinhos Orantes para os Sacerdotes.  

 

 Alguns grupos pediram que fosse falado sobre o 7º Plano Diocesano de Pastoral através dos roteiros. Por isso, 

segue um exemplar do mesmo para cada grupo. Qualquer dúvida ou sugestão, ligar para Ir. Maurinéa: 99962-4005 

ou 4425-4365. 

Dois avisos importantes: 
 
1.  O Papa Francisco convocou a Igreja inteira a se unir a ele, num gesto de comunhão, para uma 

Adoração Eucarística por ocasião do Ano da Fé, no dia 2 de junho. Nesse sentido, Dom Nelson pede a 

todas as Paróquias e Capelas de nossa Diocese para realizar esta Hora de Adoração, dia 2 de junho, às 

12horas, em total comunhão com o Papa e com toda a Igreja. Informe-se na sua Comunidade sobre 

esta Adoração. Temos incontáveis motivos para adorar, louvar, agradecer, apresentar e pedir ao Senhor 

no Seu Sacramento de Amor, a Eucaristia. Convide sua família e seus vizinhos para participar e adorar a 

Jesus na Eucaristia. 

 

2. Dia 7 de junho é a Solenidade do Coração de Jesus. Dia de Oração pela Santificação dos Sacerdotes. 

Converse com o Padre de sua Paróquia, procure saber qual será a programação do dia e promova 

momentos de oração pelos Sacerdotes.  


