
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Santo André, nosso Padroeiro, 

rogai por nós! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROTEIRO DE ORAÇÃO  
PELA SANTIFICAÇAO DOS SACERDOTES 

 

Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos 
Orantes para os Sacerdotes 
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Enquanto perdurar nossa peregrinação na fé 
 
  Estamos caminhando para o final do “Ano da Fé”. 

 Muitas iniciativas inspiradas nas propostas da Carta Apostólica “Porta Fidei” (A Porta da Fé) 

foram colocadas em prática. Desde o início de seu Pontificado, o Papa Emérito Bento XVI lembra 

“a necessidade de redescobrir o caminho da fé para fazer brilhar, com evidência sempre maior, a 

alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Cristo” (PF, 2). 

 Seria sumamente melancólico chegar ao encerramento do Ano da Fé sem um crescimento 

e fortalecimento da fé teologal em nossa vida pessoal e comunitária.  

 No Documento “Viver o Ano da Fé”, do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova 

Evangelização (cf. Documentos da Igreja – 11, Edições CNBB, Brasília, 2013), encontramos diversas 

orientações e propostas a serem assumidas pelas comunidades eclesiais. A seguir, apresentamos 

algumas considerações que nos poderão ajudar a vivenciar este Ano com abundantes frutos 

espirituais.  

 O Ano da Fé conseguiu incutir em nós o quanto é belo e consolador ter e praticar a fé? O 

que seria de nós sem a fé? O que é mais fácil: crer ou não crer? O ser humano foi criado para 

relacionar com Deus, isto é, para viver eternamente em comunhão com Ele. 

 O Catecismo da Igreja Católica (n. 27) recorda “que o ser humano é a única criatura “capaz 

de Deus”. Isto, não porque possa sozinho alcançá-lo e conhecê-lo, mas em um sentido mais 

profundo, porque o homem foi criado por Deus e para Deus; e Deus não cessa de atrair o homem 

para si e somente em Deus ele encontrará a verdade e a felicidade que busca incessantemente”. 

 Deus facilitou sua visibilidade. Revelou a sua face. Quis habitar e viver no meio de nós, para 

que pudéssemos conhecê-lo e amá-lo. Na verdade, Deus deseja fazer-se conhecer porque deseja 

ser amado. Jesus Cristo é a verdadeira revelação de Deus: “Filipe, quem me viu, tem visto o Pai” 

(Jo 14, 9). Não existe nenhuma outra revelação que manifeste o rosto divino. Assim sendo, 

“podemos crer em Deus, porque Deus nos toca, porque Ele está em nós e também porque se 

aproxima de nós exteriormente”. Podemos nele crer, porque está naquele que nos enviou: ele viu 

o Pai (cf. Jo 6, 46); ele é “o único a conhecê-lo e que pode revelá-lo”. Poderíamos dizer então que 

a fé é a participação no olhar de Jesus” (cf. Viver o Ano da Fé e cit., pág. 27).   

 Por outro lado, o cristão jamais pode pensar que crer seja um fato privado. A fé não é um 

ato exclusivamente um ato individual, mas eclesial. “Uma comunidade paroquial, e também toda 

Igreja local que não seja capaz de comunicar com palavras novas a Palavra eterna, que não seja 

capaz de gestos, sinais, caminhos corajosos, buscadas e experimentadas com criatividade, poderia 

ser um perigoso sinal de declínio na resposta ao dom da fé que o Espírito dá, constantemente, a 

todos” (ibidem, pág. 181). 

 Redescobrir a alegria de crer e reencontrar o entusiasmo na comunicação da fé, será um 

dos grandes frutos do Ano da Fé. A fidelidade ao Evangelho se mede pelo vínculo coerente entre a 

fé professada, celebrada e testemunhada. 

 Entre as principais finalidades do Ano da Fé há a de convencer todos os fiéis sobre a 

importância do conhecimento dos conteúdos que compõem o mistério no qual cremos. O Símbolo 

é a síntese do mistério da fé. Por isso, o Credo deve ser conhecido de cor e se tornar a oração 

diária de todo cristão. Diz o Catecismo: “A oração é a vida do coração novo e ela deve nos animar 

a cada momento... É preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira” (n. 2697).  
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 Façamos do Símbolo da fé a meditação diária de nosso coração. No dizer de Cirilo de 

Jerusalém, “o Símbolo da fé não foi composto segundo as opiniões humanas, mas consiste na 

reunião dos pontos que se destacam, escolhidos em toda a Escritura, para oferecer uma doutrina 

completa da fé. E assim como a semente da mostarda contém muitos ramos em um minúsculo 

grão, este compêndio da fé contém todo o conhecimento da verdadeira piedade do Antigo e do 

Novo Testamento”.  

 O sentido de pertença à Igreja implica a consciência de que a fé vive pela transmissão 

dentro de uma tradição que leva até Cristo. Não interrompamos essa transmissão, pelo contrário, 

vivamos mais intimamente a fé. 

 Escrevamos e gravemos o Símbolo da fé na memória e no coração, para fazer dele nossa 

oração de cada dia. Será a maior prova de que o Ano da Fé valeu a pena.   

Dom Nelson Westrupp, scj 

Bispo Diocesano de Santo André 
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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 - 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 - Unidos e reunidos, ofereçamos este momento de oração pelos Sacerdotes do 
mundo inteiro, especialmente pelo(s) Sacerdote(s) de nossas Paróquias. São eles 
encarregados de nos alimentar espiritualmente com a pregação do Evangelho e com 
os Sacramentos e de nos guiar na caminhada rumo à vida eterna. A Igreja, como 
Cristo a desejou, não vive sem os Sacerdotes. A evangelização precisa deles; a 
difusão do Evangelho é condicionada pelo número, pela obra, pela santidade dos 
Padres, dedicados ao mais sublime, ao mais indispensável serviço: o serviço da 
salvação.  
Vamos pedir santidade para todos os Padres, Diáconos, Ministros e Vocacionados da 
nossa Diocese e do mundo inteiro.  
Queremos pedir a graça de uma santidade sempre maior para os nossos Padres. 
Que eles possam avançar nas águas mais profundas do amor a Cristo e da dedicação 
aos irmãos e irmãs. 
Sem os Sacerdotes, não temos a santa Missa, sem os Sacerdotes não temos Jesus no 
Sacrário. Como Mães e Madrinhas, Pais e Padrinhos, somos chamados a zelar 
espiritualmente pelos Padres e a rezar sem cessar por eles. 

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: 

Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos 
Orantes para os Sacerdotes 
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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. Amém. 
 
4. Palavra de Deus 

A – Ouçamos agora a Palavra de Deus. 
 
L. Leitura do Evangelho segundo São Mateus (Mt 5, 1-12): 
  
“Vendo as multidões, Jesus subiu à montanha e sentou-se. Os discípulos 
aproximaram-se, e ele começou a ensinar: felizes os pobres no espírito, porque 
deles é o Reino dos céus. 
Felizes os que choram, porque serão consolados. 
Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. 
Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. 
Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 
Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. 
Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. 
Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos céus. 
Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo 
mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa 
recompensa nos céus, pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram 
antes de vós. Palavra da salvação. T.: Glória a Vós, Senhor. 
 
A – Novembro é um mês especial para a gente refletir sobre a vocação à santidade. 
No dia de nosso Batismo, recebemos o dom da graça de Deus e o gérmen da 
santidade. Deus habita em nós. Sua graça, presente em nossa alma, impulsiona-nos 
no caminho do céu, ou seja, da santidade. Logo no primeiro dia do mês, a Igreja 
celebra a Solenidade de todos os Santos. Esta Solenidade nos evoca a legião celeste, 
que na terra serviram a Deus e viveram o amor aos irmãos e irmãs e agora 
contemplam felizes a glória de Deus. Depois, no dia 2, a Igreja comemora os fiéis 
defuntos, as almas do purgatório. Comemoração esta que nos evoca a vida depois 
da morte. Portanto, (a Igreja militante) todos nós somos chamados a fazer 
comunhão com a Igreja triunfante (os Santos) e com a Igreja padecente (as almas do 
purgatório). 
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- Façamos um instante de silêncio... 
 
5. A Igreja é santa e pecadora. 
 
A – “Sede santos, como vosso Pai do céu é santo” (Lc 11, 14). 
  
L1 - Invocar Deus como Pai significa reconhecer em seu amor a fonte da vida e da 
santidade. No Pai celeste, o ser humano é chamado a ser seu filho e descobrir que 
Ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e 
íntegros diante Dele, no amor (cf. Ef 1, 4). 
 A vocação a sermos “santos, como Ele é Santo”, realiza-se quando se 
reconhece e se dá a Deus o lugar que lhe compete. No nosso tempo, secularizado e, 
apesar disso, fascinado pela busca do sagrado, precisamos, de modo particular, de 
santos e santas que, vivendo intensamente o primado de Deus na sua existência, 
tornem perceptível a Sua presença amorosa em favor da vida.  
 
A – Rezemos para que nós, em nossa vida cotidiana, sejamos santos e, assim, 
possamos dar a nossos filhos e familiares o testemunho da verdadeira santidade.  
 
T – Senhor, fazei-nos santos como Vós sois Santo. 
 
A – Necessidade de oração do Povo de Deus pelas vocações sacerdotais 
 
L2.  Todos os membros do povo cristão são convidados a contribuir, cada um a seu 
modo, para oferecer ao Senhor da Messe santos pastores, dos quais o próprio povo 
cristão tem necessidade para viver e crescer. Todos têm o dever de cooperar para a 
edificação do Corpo Místico de Cristo que é a Igreja. Esta colaboração acontece 
através do apostolado, da colaboração missionária e, sobretudo, da oração pelas 
vocações.  
 
A – Peçamos a Jesus, Maria e José que abençoem nossos Padres: Ave-Maria... 
 
A – Apaixonar-se por Jesus Cristo para que o mundo creia.  
 
L3.  Que os Sacerdotes cada vez mais se deixem seduzir por Cristo. Deixem-se atrair 
pelo Seu exemplo, deixem-se amar pela caridade do Espírito. Que se apaixonem por 
Jesus Cristo, para viver a vida Dele, a fim de que o nosso mundo possa ter a vida na 
luz do Evangelho.  
 
A – Rezemos para que os Sacerdotes sejam homens de fé, esperança e amor, 
testemunhando no mundo a presença de Deus. 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
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A – Bispos e Sacerdotes, testemunhas da santidade, no ministério recebido como 
um dom. 
 
L4. É necessário colocar em prática todos os meios para que as vocações ao 
Sacerdócio, essenciais para a vida e a santidade do Povo de Deus, estejam no centro 
da espiritualidade, da ação pastoral e da oração dos fiéis. Rezemos para que os 
Bispos e Presbíteros sejam, por primeiro, testemunhas da santidade no ministério 
recebido como dom. Com a vida e com o ensinamento, mostrem a alegria de seguir 
Jesus, Bom Pastor. Tornem visível, com o seu exemplo, de modo especial às novas 
gerações, a entusiasmante aventura reservada a quem, sobre as pegadas do Mestre 
Divino, escolhe pertencer completamente a Deus e se oferece a si mesmo para que 
todos possam ter vida em abundância. 
 
A – Coração Sacerdotal de Jesus! 
T. Santificai os Vossos Bispos e Sacerdotes. 
 
A – Vida de santidade nos Seminários 
 
L5. Que os Padres Reitores e Formadores cuidem de seus seminários com solicitude, 
a fim de que sejam templos de oração, escolas de santidade e de doutrina, lugar de 
exercício das almas fortes e generosas no caminho da santidade. 
 
A – Rezemos na intenção de todos os Padres Formadores dos Seminários e de 
nossos Seminaristas:  
T.: Espírito Santo, iluminai a inteligência e o coração de nossos Padres e 
Seminaristas e alimentai neles o desejo da santidade. 
 

6. Preces Comunitárias  

A. A santidade, dom que deve ser implorado incessantemente, constitui a resposta 
mais preciosa e eficaz à fome de esperança e de vida do mundo contemporâneo. A 
humanidade precisa de Sacerdotes santos que vivam cotidianamente o dom total de 
si mesmo a Deus e ao próximo. Confiantes, apresentemos a Deus nossos pedidos e 
intenções.  
 
L1: Pai Santo, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que tenha muita saúde e 
continue transmitindo à Igreja do mundo inteiro, com simplicidade e audácia, a 
Vossa vontade para todo o ser humano, nós vos pedimos: 
T.: Seja feita a vossa vontade, Senhor! 
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L2: Jesus, que fizestes em tudo a vontade do Pai, ajudai nossos Bispos a serem 
dedicados pastores da Vossa Igreja e fiéis dispensadores dos Vossos mistérios junto 
ao Clero e ao Povo de Deus a eles confiados. De modo especial, lembrai-vos de 
nosso Bispo Dom Nelson. Nós vos pedimos:  
T.: Seja feita a vossa vontade, Senhor! 
 
L3: Jesus, que dissestes: “meu alimento é fazer a vontade Daquele que me enviou, e 
realizar a sua obra”, revelai aos Vossos Sacerdotes o projeto de amor e santidade 
que Deus reserva para cada um deles e, que, sendo fiéis à sua vocação ministerial, 
eles sejam plenamente felizes. Nós vos pedimos:  
T.:  Seja feita a vossa vontade, Senhor! 
 
L4: Senhor Jesus, que todos quantos são chamados ao sacerdócio possam colher 
com generosa disponibilidade a semente da vocação que Deus colocou em seu 
coração e possam seguir a Vós com coração indiviso e feliz, nós vos pedimos:  
T.:  Seja feita a vossa vontade, Senhor! 
 
L5 – Olhando para Maria, fiel cumpridora da vontade do Pai, pedimos-lhe que ajude 
nossos jovens a abrirem seus corações à vocação a que forem chamados. Que 
nossos jovens conheçam a Jesus Cristo e se apaixonem pelo Reino de Deus. Nós vos 
pedimos:  
T.:  Seja feita a vossa vontade, Senhor! 
 
L6 – Senhor, Deus de misericórdia, no dia 24 deste mês encerraremos o Ano da Fé. 
Nós vos agradecemos pela oportunidade de conhecer melhor a nossa fé ao longo 
deste ano e Vos recomendamos que aumente a nossa fé a cada dia. Nós vos 
pedimos: 
T.:  Seja feita a vossa vontade, Senhor! 

L7 – Senhor, por todos os fiéis falecidos, em especial pela alma daqueles que, em 
vida vos serviram, as almas dos sacerdotes que nos trouxeram o pão da Vida e 
acalentaram nossas almas com o perdão que vem de Vós, a fim de que descansem 
em paz e contemplem eternamente a Vossa face misericordiosa e amorosa, nós vos 
pedimos:  

T.:  Seja feita a vossa vontade, Senhor! 
 

7. Dia 30 de novembro – Dia de Santo André 

Conhecendo um pouquinho mais nosso padroeiro 



9 

História: André foi o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus para segui-lo. Era 
irmão de Simão Pedro. Na ocasião da multiplicação dos pães. Jesus pedira a Felipe 
sobre a possibilidade de dar a comer a toda àquela multidão e André interveio: “Está 
aqui um jovem que tem cinco pães de cevada e dois peixes; mas o que é isto para 
tanta gente?” (Jo, 6-8). 

Nos últimos dias da vida do Senhor, após a entrada triunfal em Jerusalém, André é 
novamente citado. Quando pessoas pediam para ver Jesus, André foi dizer a Felipe e 
ambos foram falar com Jesus (Jo 12, 20-22). André é nomeado como um dos 
discípulos prediletos do Mestre, assim como seu irmão Pedro, também João e Tiago 
que pediam a Jesus explicações sobre a ruína de Jerusalém e o fim do mundo. 

André terminou sua vida crucificado na Acaia, numa cruz em forma de X. Seu corpo 
repousa na catedral de Amalfi na Itália e sua cabeça, que estava no Vaticano foi 
devolvida por Paulo VI à Igreja Ortodoxa de Constantinopla. 

Santo André é o apóstolo da mansidão e da humildade. É o patrono da Ucrânia, 
Rússia, Escócia e também dos pescadores. 

Oração a Santo André  

Ó Deus, que o cristianismo exulte sempre no constante louvor do apóstolo santo 
André, para que, sustentada por sua doutrina e intercessão, seja fiel a seus 
ensinamentos. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito 
Santo. Assim Seja. 

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”. 
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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 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 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: VÓS SOIS O CAMINHO 
 
Vós sois o caminho, a verdade e a vida; o pão da alegria descido do céu. 
 
1. Nós somos caminheiros que marcham para os céus; Jesus é o caminho que nos 
conduz a Deus. 
2. Da noite da mentira, das trevas para a luz, busquemos a verdade, verdade é só 
Jesus. 
3. Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz; tem vida só quem segue os passos de 
Jesus. 
4. Jesus, verdade e vida, caminho que conduz as almas peregrinas que marcham 
para a luz. 
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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. 
 
Sugestões para o Mês de novembro: 
 
 Visitar uma igreja e rezar na intenção do Padre de sua Paróquia. 

 Visitar um cemitério e rezar pelas almas do purgatório. 

 Fazer visitas a Jesus no Sacrário e pedir pela santificação dos Sacerdotes. 

 Rezar um terço por nosso Bispo Dom Nelson. 

 Rezar a Ladainha de todos os Santos em família ou sozinho(a). 

 Lembrar os amigos que dia 30/11 é festa de Santo André .  

 Convidar a todos para a Missa de Santo André a ser rezada por Dom Nelson na 

Matriz (igreja cor de rosa, em Santo André), às 16h do dia 30/11. 
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Carta de nosso Bispo Dom Nelson por ocasião do Encerramento do Ano da Fé 
 

Santo André, 28 de outubro de 2013 
 
 
Queridos Padres! Caros Diáconos! Queridos Seminaristas! 

Caríssimas Religiosas e Leigas Consagradas! 

Prezadas Lideranças e Agentes de Pastorais, Movimentos, Associações, Novas 

Comunidades, Organismos e Forças Vivas! Querido Povo de Deus! 

Queridas Mães e Madrinhas, Caros Pais e Padrinhos Orantes para os Sacerdotes! 

 
 
  A passos largos caminhamos para o final do Ano da Fé. Em comunhão eclesial 

com o Papa Francisco, sinto-me feliz em poder convidá-los a participar da 

Celebração Eucarística Diocesana de encerramento do Ano da Fé.  A Celebração 

será realizada no próximo dia 24 de novembro, Solenidade de Nosso Senhor Jesus 

Cristo Rei do Universo, às 15h30, na Catedral Nossa Senhora do Carmo. Seria 

louvável que cada Paróquia enviasse uma pequena Delegação a participar nessa 

Celebração na Catedral. 

 Além da Celebração Eucarística Diocesana de encerramento do Ano da Fé,  

convido insistentemente todos os Párocos e Administradores Paroquiais a  

organizarem esta mesma Celebração (segundo consta no ABC Litúrgico da Diocese  

do dia 24.11.2013) na própria Paróquia, no horário da Missa com maior afluência de 

fiéis. 

 Tornemos o Ato de encerramento do Ano da Fé em ocasião única de 

participação e comunhão. Vamos todos juntos agradecer ao Pai de toda misericórdia 

as incontáveis graças recebidas ao longo do Ano em que fomos convidados a 

aumentar a nossa fé. 

 Nossa Senhora da Fé conta com Você. 

 Um grande abraço amigo e uma especial bênção. 

 
 

Dom Nelson Westrupp, scj 
Bispo Diocesano de Santo André 


