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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. 

 

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 – “A alegria do Senhor é a nossa força”! (Ne 8, 10).  

A Igreja, durante o tempo quaresmal, nos apresenta o jejum, a esmola e a oração, como 

exercícios preciosos, no caminho de nossa transformação em Cristo Jesus. A Quaresma deve, 

portanto, vir iluminada pelo desejo de conversão. Nesse tempo especial a Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil – CNBB nos apresenta a Campanha da Fraternidade como Itinerário de 

conversão pessoal, comunitário e social. Fraternidade e Juventude é o Tema da Campanha para a 

Quaresma em 2013. O Lema é inspirado no Profeta Isaías 6, 8: “Eis-me aqui, envia-me”. 

 Portanto, a Campanha da Fraternidade já anuncia a Jornada Mundial da Juventude. Ao 

assumir como lema o espírito missionário da JMJ 2013 indicado pelo Santo Padre Bento XVI, Ide e 

fazei discípulos entre todas as nações (cf. Mt 28, 19), desejamos que todos os jovens sejam 

verdadeiros missionários e missionárias em nossa Igreja. Jovens evangelizando jovens: Eis-me 

aqui! Envia-me. Jovens também se colocando a serviço da evangelização, através dos novos meios 

de comunicação, porque são partícipes da vida do Reino e, por isso, são todos tomados por Deus 

que alegra a nossa juventude.   

 Também nós, Mães e Madrinhas, Pais e Padrinhos Orantes para os Sacerdotes, somos 

convidados a refletir sobre esse assunto em família. Podemos e devemos chamar os jovens de 

nossa casa: filhos, netos, sobrinhos, afilhados, vizinhos, etc., e conversar com eles sobre o Tema da 

Campanha da Fraternidade, sobre a JMJ e sobre os assuntos que atingem nossa juventude hoje. 
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3. Invocando o Espírito Santo: 
 
A – O motivo de nosso encontro mensal é a oração fervorosa por nossos queridos Sacerdotes. Por 
isso, peçamos as Luzes do Espírito Santo, a fim de que nos conduza neste momento e nos ensine a 
rezar como convém. 
 

Pode-se cantar um canto ao Espírito Santo ou rezar juntos a Oração que segue: 

Ó vinde Espírito Criador,  as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com Vossos dons 
celestiais. Vós sois chamado o Intercessor, do Deus excelso o dom sem par, a fonte viva,  o fogo,  
o amor,  a unção divina e salutar. Sois doador dos sete dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele 
prometido a nós,  por nós Seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai,  os corações enchei de 
amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-
nos Vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por 
Vós possamos conhecer, que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém!  

4. Palavra de Deus (Mt 6, 1-6. 16-18) (A esmola, a oração e o jejum) 
 
A – Ouçamos agora um trecho do Evangelho narrado por Mateus. 
 
L.  “Cuidado! Não pratiqueis vossa justiça na frente dos outros, só para serdes notados. De 
outra forma, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. 
 Por isso, quando deres esmola não mandes tocar a trombeta diante de ti, como fazem os 
hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade vos digo: já 
receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que 
faz a direita, de modo que tua esmola fique escondida. E o teu Pai, que vê no escondido, te dará a 
recompensa. 
 Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, 
para figurar aos outros que estão jejuando. Em verdade vos digo\; já receberam sua recompensa. 
Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os outros não vejam que 
estás jejuando, mas somente  teu Pai, que está no escondido. E o teu Pai, que vê no escondido, te 
dará a recompensa”.    
 
5. Reflexão:  

 

A – A Ressurreição de Jesus nos garante que, embora nosso corpo seja destinado ao pó, nossa 

pessoa tem um destino eterno. Podemos dizer que nossa única missão é sermos “testemunhas da 

Ressurreição de Cristo” na terra (cf. At 4, 33) e “participantes da natureza divina” no céu (cf. 2Pd, 1-

4). Esta reflexão se torna salutar porque favorece a revisão de vida perante os valores do Reino: 

“Convertei-vos e crede no Evangelho” (Mc 1, 15). 

 Ascese e mística caminham de mãos dadas ao longo da Quaresma: a exigência cristã não faz 

dicotomia entre o tempo presente e a eternidade, entre a história e o Reino, entre o ser humano e 

Deus. 

 Quem procura ser fiel ao Evangelho e às promessas do batismo, lutando para atingir a 

perfeição cristã, o faz em íntima comunhão com Aquele que assume nosso combate. Por isso, o 

exercício quaresmal é o gesto de acompanhar o Cristo no deserto, permanecendo com Ele os 
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quarenta dias que completam sua vitória sobre Satanás (Mc 1, 13). Desta maneira, o simbolismo da 

Quaresma traduz-se no apelo maior à oração integradora dos elementos ascéticos da esmola e do 

jejum. Esta integração é apontada pelo anúncio do Evangelho de hoje (Mt 6, 1-6. 16-18), enquanto 

nos apresenta a abertura para Deus, por meio da oração, e a abertura para o próximo, através da 

esmola, com  a superação de nós mesmos, praticando o jejum. 

 Até a Páscoa do Senhor, somos interpelados a uma conversão do coração, a uma mudança 

interior, acolhendo aquilo que Deus nos diz e pede de nós, mudando nosso modo de pensar e de 

agir, conformando nosso pensamento e ação à proposta que Deus tem para nós. 

 
- Façamos um instante de silêncio... 
 
6. Rezando a Palavra de Deus. 
 
A – Com o coração tocado pela Palavra de Deus, rezemos pelos nossos Sacerdotes. 
 
L1. A Vocação sacerdotal é dom de Deus e responsabilidade de todo o povo cristão. 
 A família é o berço onde o ser humano é amado, formado educado, é também o lugar 
favorável onde despertam as vocações sacerdotais. Mas é Deus que toma sempre a iniciativa do 
chamamento. É Ele que concede o dom da vocação sacerdotal. O Apóstolo Paulo, ao escrever aos 
Efésios, afirma: “Bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo: Ele nos abençoou com 
todas as bênçãos espirituais, no céu, em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo 
para que sejamos santos e sem defeito diante Dele, no amor” (Ef 1, 3-4).  

 
A – Rezemos a Oração que o Senhor Jesus nos ensinou, para que nossas famílias sejam 
evangelizadas e sejam acolhedoras da vocação de seus filhos: Pai Nosso... 
 
L2. A vocação sacerdotal, normalmente, tem na família, no amor dos pais e na primeira educação à 
fé, aquele terreno fértil no qual a disponibilidade à vontade de Deus pode enraizar-se e tirar o 
indispensável alimento. Ao mesmo tempo, cada vocação representa, também pela mesma família 
na qual surge, uma novidade irredutível, que foge dos parâmetros humanos e chama a todos, 
sempre, para a conversão. 
 
A – Rezemos, pedindo a conversão do coração. Peçamos a conversão de nossas famílias e que as 
famílias que têm um filho ou um irmão sacerdote sejam felizes e animadas na fé e na oração por 
aquele que recebeu o dom sublime de ser Padre.  
 
T.: Senhor Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, abençoai e protegei nossos Padres. 
L3. O Povo cristão sempre venerou, com profunda gratidão, a Bem-Aventurada Virgem Maria, 
contemplando nela a causa de toda nossa verdadeira alegria. Na verdade, aceitando a Palavra 
Eterna no seu ventre imaculado, Maria Santíssima deu à luz o Sumo e Eterno Sacerdote, Jesus 
Cristo, único Salvador do mundo. Nele, Deus mesmo veio ao encontro do ser humano, tirou-o do 
pecado e lhe deu a vida eterna, ou seja, a sua mesma vida. 

De forma semelhante toda a Igreja olha, com admiração e profunda gratidão, todas as mães 
dos sacerdotes e daqueles que, tendo recebido essa vocação altíssima, iniciaram o caminho de 
formação sacerdotal, os seminaristas. 
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A – Peçamos a Nossa Senhora, Mãe das Vocações, que abençoe nossos jovens e nossas famílias e 
alcance Padres santos e fervorosos para a Igreja e para o Povo de Deus: Ave, Maria,... 
 
L3 – A resposta do chamado está ligada à oração dos fiéis e à iniciativa de quem Deus se serve para 
chamar os Seus eleitos. O divino Mestre – escreve o Papa na mensagem acima citada – “chamou 
pessoalmente os Apóstolos “para andarem com Ele e para os enviar a pregar, com o poder de 
expulsar demônios” (Mc 3, 14-15); eles, por sua vez, agregaram a si mesmos outros discípulos, fiéis 
colaboradores no ministério missionário. E assim no decorrer dos séculos, respondendo à vocação 
do Senhor e dóceis à ação do Espírito Santo, fileiras inumeráveis de presbíteros puseram-se ao 
serviço total do Evangelho na Igreja”.     
  
A – Peçamos ao Espírito Santo que ilumine os nossos Padres e que o Coração de Jesus os 
santifique e os fortaleça no dia-a-dia da missão. 
 
T. Coração Sagrado de Jesus, Santificai os Vossos Sacerdotes e aumentai as vocações sacerdotais! 
 
L4.  É uma graça de Deus a gente poder se reunir a cada mês e rezar por nossos Padres. Nossa 
Diocese é imensa. Temos Padres missionários que vieram de longe e gastam suas vidas aqui em 
nosso meio, a serviço da salvação das almas. Temos Padres idosos que já deram tudo de si e 
continuam a fazer de suas vidas uma oblação agradável ao Senhor. Padres jovens que, com alegria 
e generosidade, entregam suas vidas pelo Reino de Deus e pelo bem espiritual das pessoas. 

Aproveitemos para agradecer a Deus pelos Padres que temos e pela santa missa que 
podemos participar todos os dias, se quisermos.  
 
A – Com alegria e fé, digamos juntos: Enviai, Senhor, operários para a Vossa messe, a messe é 
grande e poucos são os operários. 
 
6. Preces Comunitárias  
 
A. Queridas Irmãs e caros irmãos, hoje refletimos sobre a vocação sacerdotal. Rezemos por nossos 
jovens e por nossos Padres. 
 
T.: Senhor, sustentai na caminhada os que chamastes para o Vosso serviço.  
 
L1: Senhor Jesus, Vós que sois o Caminho, a Verdade e a Vida, guiai e iluminai os jovens de nossa 
comunidade para que ouçam o Vosso chamamento e possam corresponder sem medo à sua 
vocação. Rezemos: 
 
T.: Senhor, sustentai na caminhada os que chamastes para o Vosso serviço.    
 
L2: Senhor Jesus, Vós que sois o Pastor Eterno, iluminai e guiai o nosso pastor (dizer o nome do 
Padre) para que ele seja fiel ao seu chamado e testemunha da Vossa presença entre nós. Rezemos: 
 
T.: Senhor, sustentai na caminhada os que chamastes para o Vosso serviço.    
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L3: Senhor Jesus, Vós que percorrestes grandes distâncias para anunciar a Boa-Nova da Justiça, do 
Amor e da Paz, abençoai todos os missionários e missionárias que deixaram a sua nação e 
percorrem o mundo  anunciando a Vossa Palavra. Rezemos: 
 
T.: Senhor, sustentai na caminhada os que chamastes para o Vosso serviço.   
 
L4: Senhor Jesus, nós vos entregamos o Santo Padre o Papa Bento XVI para que tenha muita saúde 
e toda a Sabedoria do Espírito Santo para conduzir a Vossa Igreja. Rezemos: 
 
T.: Senhor, sustentai na caminhada os que chamastes para o Vosso serviço.   
 
L5 – Senhor Jesus, pedimo-vos também por nosso Bispo Diocesano, Dom Nelson, para que seja fiel 
à sua missão e tenha muita força e Luz do Alto para guiar o rebanho a ele confiado. Rezemos:   
 
T.: Senhor, sustentai na caminhada os que chamastes para o Vosso serviço.    
 
L6 – Senhor Jesus, que enriquecestes os Vossos discípulos com muitos dons, iluminai cada uma e 
cada um de nós aqui presentes, para que também nós, cheios do Vosso amor, possamos ser 
portadores da Vossa Palavra no seio de nossas famílias e de nossa comunidade paroquial. Rezemos:  
   
T.: Senhor, sustentai na caminhada os que chamastes para o Vosso serviço.  
 
7. Oração pelos Sacerdotes 
 
A - Rezemos juntos a Oração que segue: 
 
Deus Pai de infinita bondade, olha a face do teu Filho, o eterno Sumo Sacerdote, e por amor Dele 

tem piedade de teus sacerdotes. 

Lembra-te, Ó Deus misericordioso, que eles são também frágeis criaturas como todos os seres 

humanos. 

Mantém vivo neles o fogo do teu amor. Guarda-os junto a ti, a fim de que o inimigo não prevaleça 

contra eles e para que jamais se tornem indignos de sua sublime vocação. 

Ó Jesus, suplico-te por teus fiéis e fervorosos sacerdotes, por teus sacerdotes tíbios e infiéis, por 

teus sacerdotes que trabalham nas longínquas ou próximas missões, por teus sacerdotes que 

sofrem tentações, por teus sacerdotes que sofrem a solidão e a desolação, por teus jovens 

sacerdotes, por teus sacerdotes idosos, por teus sacerdotes enfermos, por teus sacerdotes 

agonizantes, pelas almas de teus sacerdotes, que já cumpriram sua missão neste mundo. Mas, 

sobretudo, encomendo-te, o sacerdote que me batizou, o que me absolveu dos meus pecados e 

aqueles cujas missas participei e que me deram teu Corpo e Sangue na Sagrada Comunhão, aqueles 

que me alentaram, instruíram e aconselharam, a todos os sacerdotes aos quais me liga uma dívida 

de gratidão. 

Ó Jesus, guarda-os, todos, junto a teu Sagrado Coração e conceda-lhes copiosas bênçãos agora e na 

Eternidade. Amém! 

 
A – Pai Nosso,... Ave, Maria,... Glória ao Pai... 

http://blog.cancaonova.com/padrejoaozinho/2009/06/22/oracao-oficial-para-o-ano-sacerdotal/


 

 

8 

 
8. Neste momento, se pode cantar um canto vocacional em ação de graças por nossos Padres. 
 
9. 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”. 

 
10. 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 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. 
 
11. Canto Final: Escolher um canto de Nossa Senhora. 
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12. 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 fevereiro: 

 Oferecer a Deus um sacrifício oculto pela santificação de um Sacerdote. 

  Durante a Quaresma, escolher um pequeno sacrifício na intenção dos Sacerdotes. 

  Bordar uma toalha para o altar, ou para a credência ou um jogo de alfaias para oferecer ao 

Pároco no dia da Páscoa do Senhor. (Pode ser o grupo ou individualmente). 

 Fazer uma coleta no grupo em prol da JMJ-2013 e entregar ao Pe. Ademir (Setor Juventude da 

Diocese) 

----------------------------------- 

Leia a seguir: 

Carta às mães dos Sacerdotes e Seminaristas 

Carta do Cardeal Mauro Piacenza na Solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus - 2013 

“Causa nostrae Letitiae – Causa da nossa alegria”! 

O Povo cristão sempre venerou, com profunda gratidão, a Bem-Aventurada Virgem Maria, 
contemplando nela a causa de toda nossa verdadeira alegria. 

Na verdade, aceitando a Palavra Eterna no seu ventre imaculado, Maria Santíssima deu à luz o 
Sumo e Eterno Sacerdote, Jesus Cristo, único Salvador do mundo. Nele, Deus mesmo veio ao 
encontro do ser humano, tirou-o do pecado e lhe deu a vida eterna, ou seja, a sua mesma vida. 

De forma semelhante toda a Igreja olha, com admiração e profunda gratidão, todas as mães dos 
sacerdotes e daqueles que, tendo recebido essa vocação altíssima, iniciaram o caminho de 
formação, e é com profunda alegria que me dirijo a eles. 

Os filhos, que acolheram e educaram, de fato, foram escolhidos por Cristo desde toda a eternidade, 
para se tornar seus “amigos prediletos” e, assim, vivo e indispensável instrumento da Sua Presença 
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no mundo. Por meio do Sacramento da Ordem a vida dos sacerdotes é definitivamente tomada por 
Jesus e imersa Nele, de tal forma que, é Jesus mesmo que passa e opera entre os seres humanos. 

Este mistério é tão grande, que o sacerdote é chamado também de “alter Christus” – “um outro 
Cristo”. A sua pobre humanidade, de fato, elevada, pela potência do Espírito Santo, a uma nova e 
mais alta união com a Pessoa de Jesus, é agora lugar de encontro com o Filho de Deus, encarnado, 
morto e ressuscitado por nós. Quando cada sacerdote ensina a fé da Igreja, de fato, é Cristo que, 
nele, fala ao Povo; quando prudentemente, guia os fiéis confiados ele, é Cristo que apascenta as 
próprias ovelhas; quando celebra os Sacramentos, de modo eminente a Santíssima Eucaristia, é 
Cristo mesmo, que, por meio dos seus ministros, realiza a Salvação do homem e da mulher, e se faz 
realmente presente no mundo. 

A vocação sacerdotal, normalmente, tem na família, no amor dos pais e na primeira educação à fé, 
aquele terreno fértil no qual a disponibilidade à vontade de Deus pode enraizar-se e tirar o 
indispensável alimento. Ao mesmo tempo, cada vocação representa, também pela mesma família 
na qual surge, uma novidade irredutível, que foge dos parâmetros humanos e chama a todos, 
sempre, para a conversão. 

Nesta novidade, que Cristo opera na vida daqueles que escolheu e chamou, todos os familiares – e 
as pessoas mais próximas – estão envolvidas, mas é certamente única e especial a participação que 
é dada de viver à mãe do sacerdote. Únicas e especiais são, de fato, os consolos espirituais, que 
deriva disso de ter levado no ventre aquele que se tornou ministro de Cristo. Toda mãe, de fato, só 
pode alegrar-se ao ver a vida do próprio filho, não somente repleta, mas cheia de uma 
especialíssima predileção divina que abraça e transforma pela eternidade. 

Se, aparentemente, em virtude da vocação e da ordenação, se produz uma “distância” inesperada, 
com relação à vida do filho, misteriosamente mais radical de toda outra separação natural, na 
realidade a experiência de dois mil anos da Igreja ensina que a mãe “recebe” o filho sacerdote de 
um modo totalmente novo e inesperado, tanto que foi chamada a reconhecer no fruto do próprio 
ventre, por vontade de Deus, um “pai” chamado a gerar e acompanhar para a vida eterna uma 
multidão de irmãos. Cada mãe de um sacerdote é misteriosamente “filha do seu filho”. Poderá 
exercer com ele uma nova “maternidade”, na discreta, mas eficaz e inestimavelmente preciosa, 
aproximação da oração e da oferta da própria existência pelo ministério do filho. 

Esta nova “paternidade”, à qual o Seminarista se prepara, que é dada ao Sacerdote e da qual todo o 
Povo Santo de Deus se beneficia, tem necessidade de ser acompanhada pela oração assídua e pelo 
sacrifício pessoal, para que a liberdade de aderir-se à vontade divina seja continuamente renovada 
e fortificada, de tal forma que os Sacerdotes não se cansem jamais, na cotidiana batalha da fé e 
unam, sempre mais totalmente, a própria vida ao Sacrifício de Cristo Senhor. 

Tal obra de autêntico apoio, sempre necessária na vida da Igreja, é muito urgente hoje, sobretudo 
no nosso ocidente secularizado, que espera e pede um novo e radical anúncio de Cristo, e as mães 
dos sacerdotes e dos seminaristas representam um verdadeiro “exército” que, da terra, eleva ao 
Céu orações e ofertas e, ainda mais numeroso, do Céu intercede para que toda graça seja 
derramada na vida dos sagrados pastores. 
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Por esta razão, desejo com todo o coração encorajar e agradecer especialmente todas as mães dos 
sacerdotes e dos seminaristas e – juntamente com elas – a todas as mulheres, consagradas e leigas, 
que acolheram, também por convite que elas receberam no Ano Sacerdotal, o dom da Maternidade 
espiritual dos chamados ao ministério sacerdotal, oferecendo a própria vida, oração e os próprios 
sofrimentos e lutas, como puras e verdadeiras alegrias, pela fidelidade e santificação dos ministros 
de Deus, tornando-se assim partícipes, de modo especial, da maternidade da Santa Igreja, que tem 
o seu modelo e a sua realização na divina maternidade de Maria Santíssima. 

Um agradecimento especial, finalmente, seja elevado aos céus, àquelas mães, que, já chamadas 
desta vida, contemplam agora plenamente o esplendor do Sacerdócio de Cristo, do qual os seus 
filhos se tornaram partícipes, e intercedem por eles, de modo único e, misteriosamente, muito mais 
eficaz. 

Juntamente com os melhores votos de um novo ano de graça, de coração concedo a todos e a cada 
um a mais carinhosa bênção, implorando por vocês, da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e 
dos sacerdotes, o dom de uma sempre mais radical identificação com Ele, discípula perfeita e Filha 
do seu Filho. 

Fonte: Zenit 
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