
 

 

  
 

  

 
                                

 
 
 

 

 

 

 

 

“Quando encontrei tuas palavras, alementei-me; elas se tornaram para mim uma delícia e a alegria do coração, o modo como invocar 

teu nome sobre mim, Senhor Deus dos exércitos” (Jr 15, 16).  
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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 - Paz e Bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo! 

É com muita alegria que vamos iniciar nossa oração pelos Sacerdotes e partilhar a 
Palavra de Deus. 

O Salmo (118,105) diz: “Tua Palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu 
caminho”. De forma especial, neste mês de Setembro, queremos estudar mais a Palavra, 
conhecer o Senhor que é vivo, que se faz presente, que deseja que tratemos com Ele, como 
amigos. Como conhecer este Amigo, se não aprofundar em Sua Palavra?  

 Façamos memória do nosso Retiro com Dom Nelson, quando ele nos ensinava sobre 
a Leitura Orante. Este é o momento propício para adentrarmos na História de Salvação, na 
História de Amor entre Deus e o homem, “este Deus que amou tanto o mundo que entregou 
Seu Filho único” (Jo 3,16), Jesus Cristo, que “despojou-se de Si mesmo, sendo Deus, 
assumiu a condição de escravo” (Filipenses 2,6-7)  
 

Nos coloquemos em nossos lugares de servos, como Maria irmã de Marta, que se 
senta aos pés do Mestre para escutar (Lc 10, 39) e façamos a experiência de, na correria 
do dia a dia, pararmos para ouvir o Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza nesta 
experiência, nos lançando sempre para águas mais profundas. (Lc 5,4) 
 
3. Invocando o Espírito Santo: 
 
A – Peçamos as Luzes do Espírito Santo a fim de que nos conduza neste momento e nos 
ensine a rezar como convém. 
 
Rezemos juntos a Oração ao Espírito Santo: 
 
Ó Espírito Santo, / dai-nos corações grandes abertos à vossa silenciosa e forte Palavra 
inspiradora, / e fechados a todas as ambições mesquinhas; / dai-nos corações alheios a 
qualquer desprezível competição humana / e compenetrados do sentido da Santa Igreja; / 

Mães,Madrinhas / Pais,Padrinhos  

Orantes para os Sacerdotes 
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dai-nos corações grandes, / desejosos de se tornarem semelhantes ao manso Coração do 
Senhor Jesus; / dai-nos corações grandes e generosos para superarmos todas as 
provações, / todo tédio, todo cansaço, toda desilusão, todas as ofensas; / dai-nos corações 
grandes e humildes até o sacrifício, quando necessário; / corações cuja felicidade seja 
palpitar com o Coração de Cristo / e cumprir fielmente toda vontade do Pai celeste. Amem. 
 
4. Palavra de Deus (Lc 5, 1-11) 
 
A – Ouçamos agora um trecho do Evangelho narrado por Lucas 
 
L.  “Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genesaré, e a multidão se comprimia a 
seu redor para ouvir a Palavra de Deus. Ele viu dois barcos à beira do lago; os pescadores 
tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se 
afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e, do barco, ensinava as multidões. 
 Quando acabou de falar, disse a Simão: “Avança mais para o fundo, e ali lançai 
vossas redes para a pesca”. Simão respondeu: “Mestre, trabalhamos a noite inteira e não 
pegamos nada. Mas, pela tua palavra, lançarei as redes”.  Agindo assim, pegaram tamanha 
quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro 
barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os dois barcos a ponto de 
quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: 
“Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador!” Ele e todos os que estavam com ele 
ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo acorreu a 
Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: “Não tenhas 
medo! De agora em diante serás pescador de homens!” Eles levaram os barcos para a 
margem, deixaram tudo e seguiram Jesus”. 
 
5. Reflexão: 
 
A –  O Concílio Vaticano II, no Documento Dei Verbum, n. 25, afirma: “É necessário que 
todos mantenham um contato íntimo com as Escrituras. Desconhecimento das escrituras é 
desconhecimento de Cristo”. É fundamental a escuta da Palavra de Deus. 

Como pode tornar-se significativa para mim a Palavra de Deus, como fazê-la tornar-
se vida, confrontando-me com ela? A Palavra de Deus é viva e eficaz. Como tenho 
colaborado para que esta Palavra se realize em minha vida? Tenho rezado e incentivado a 
minha família e as pessoas ao meu redor a ler e rezar a Palavra de Deus?   
 
A - Façamos um instante de silêncio para que a leitura do Evangelho que ouvimos 
encontre eco em nosso coração. 
 
Sugestão: A animadora pode pedir que os presentes releiam a leitura do Evangelho em 
vós baixa e partilhem o versículo que mais lhe tocou, citando-o compassadamente. 
 
6. Rezando a Palavra de Deus 
 
A – Agora, passemos a meditar e a rezar alguns pontos da Palavra de Deus que foi 
proclamada.  
 
L1. No Evangelho que acabamos de ouvir, Lucas mostra como a maneira de agir e de 
ensinar de Jesus permite ao ser humano reconhecer sua limitação, que só é superada pela 
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adesão e pela fé na sua Palavra. Lucas diz que Jesus pregava a Palavra de Deus e que o 
povo viera em massa, isto é, a multidão apertava-se ao redor de Jesus para ouvir a Palavra. 
 Por um lado, essa Palavra deve impregnar e tocar tudo e todos, deve ser escutada 
por todos em todo lugar. Por outro lado, essa Palavra é o próprio Jesus. 
 Jesus escolhe alguns para participarem de Sua missão. Serão os seus discípulos, 
associados a Ele, ao Seu destino. Como disse Jesus, serão “pescadores de homens”.  
 Os Sacerdotes são os “pescadores de homens” de hoje, de que fala Jesus. 
 
A – Rezemos a Oração que o Senhor Jesus nos ensinou, para a santificação dos 
Sacerdotes: Pai Nosso... 
 
A – Desenvolver e aumentar a confiança no Senhor e na Sua Palavra. 
 
L2.   Para serem seus Apóstolos, Jesus exige pelo menos duas condições: Em primeiro 
lugar, uma confiança inabalável nele. 
 Pedro era mestre em pesca e sabia que, se não haviam pescado durante a noite, 
não seria agora, de dia, que as redes se encheriam de peixe. Mas confiou na palavra de 
Jesus, dizendo: “Mestre, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes” (v. 5). Pedro não 
nega sua experiência pessoal, mas vai além dela e confia no Senhor. 
 Essa confiança em Jesus é uma qualidade indispensável para o apóstolo – 
missionário – Sacerdote – diácono - agente de pastoral. 
 
A – Peçamos a Nossa Senhora, Serva humilde e fiel da Palavra de Deus, que abençoe 
nossos Padres e todos os que se dispõem a ser discípulos e missionários: Ave 
Maria... 
 
L3.  A segunda condição exigida por Jesus para ser seu apóstolo, encontramos em 
Simão Pedro ajoelhado diante do Senhor, reconhecendo sua pequenez, seu estado de 
pecador. 
 Confessar-se pecador é a forma perfeita de deixar tudo. Só depois de nos 
reconhecermos e confessarmos pecadores poderemos seguir a Cristo. 
 O Reino que Jesus vem trazer e nós vamos anunciar é dos pecadores arrependidos, 
que entram pela porta estreita da humildade, que confiam no amor misericordioso de Deus. 
Converter-se e seguir a Cristo significa mudar de vida e de nome. Seguir a Cristo na fé 
exige o esforço supremo de queimar barcos e redes, isto é, deixar tudo para seguir Jesus, 
único Caminho, única Vida, única Verdade. Aliás, foi esta a resposta pronta e generosa dos 
discípulos. 
  
A – Rezemos para que as pessoas que se dedicam ao serviço do Reino de Deus sejam 
testemunhas vivas do Seu amor e de Seu Reino. 
 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
A – Deus quer contar com a nossa colaboração. 
 
L4.  A Palavra pertence sempre a Jesus, mesmo quando pronunciada pelo apóstolo. 
 As mãos eram de Pedro e de seus companheiros, as redes, a barca, o trabalho 
também, mas o milagre foi e é só de Jesus. 
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 Ligado a essa humildade e dependência está o espírito de colaboração. Deus quer 
contar com a nossa colaboração, como bons administradores da multiforme Graça de Deus. 
(I Pedro 4,10)   

Quem quiser viver a fé e ser apóstolo do Reino deve entrar no campo do mistério, 
onde Cristo é a resposta e o rumo a seguir. 
  
A – Rezemos para que todos os batizados, se comprometam e testemunhem sua fé: 
 
T. Senhor, escutai a nossa prece! 
 
6. Preces Comunitárias  
 
A. O Senhor Jesus, antes de entregar livremente a Sua vida pelo mundo, dispôs de tal 
forma o ministério apostólico e prometeu o Espírito Santo, que ambos ficariam associados 
na obra da salvação, a se realizar sempre e em toda parte. Portanto, a missão da Igreja se 
realiza quando, obediente ao preceito de Cristo e movida pela graça e pela caridade do 
Espírito Santo, ela se torna plenamente presente a todos os homens e povos. Assim sendo, 
rezemos pela santa Igreja de Deus, dizendo: 
T.: Apascentai, Senhor, o vosso Rebanho. 
 
L1: Senhor, quisestes mostrar vosso amor e misericórdia nos santos pastores; por meio 
deles, sede sempre misericordioso para conosco, nós vos pedimos: 
 
T.: Apascentai, Senhor, o vosso Rebanho. 
 
L2: Através dos vossos representantes na terra, continuais a ser o Pastor das nossas 
almas; não vos canseis de nos dirigir por intermédio de nossos pastores, nós vos pedimos. 
 
T.: Apascentai, Senhor, o vosso Rebanho. 
 
L3: Em vossos sacerdotes, que guiam os povos, sois o médico dos corpos e das almas; 
não cesseis de exercer para conosco o ministério da vida e da santidade, nós vos pedimos. 
 
T.: Apascentai, Senhor, o vosso Rebanho. 
 
L4: Pela sabedoria e caridade dos Santos, instruístes o vosso rebanho; guiados pelos 
nossos pastores, fazei-nos crescer na santidade, nós vos pedimos. 
 
T.: Apascentai, Senhor, o vosso Rebanho. 
 
L5 – Queremos crescer na unidade e na comunhão eclesial a fim de que sejamos, na 
sociedade, sinal visível do vosso Reino; iluminai-nos com a Luz e a Sabedoria do Vosso 
Santo Espírito, nós vos pedimos.   
 
T.: Apascentai, Senhor, o vosso Rebanho. 
 
L6 - Por todos os Sacerdotes de nossa Diocese, pelos Sacerdotes que partem em missão, 
pelos que se dedicam nas periferias de nossas cidades, pelos que são perseguidos, pelos 
que enfrentam diariamente os desafios da evangelização e pelos Sacerdotes enfermos, 
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para que sejam fortalecidos e amparados pela bondade e misericórdia do Bom Pastor, nós 
vos pedimos.  
 
T.: Apascentai, Senhor, o vosso Rebanho. 
 
L7 – Por intercessão de Nossa Senhora, te pedimos Senhor por nossos governantes, que 
tenham consciência de que sozinhos, nada conseguirão, se o Senhor não estiver à frente; 
Dai-lhes a sabedoria que pediu teu servo Salomão.  “Quem conhecerá Tua Vontade se não 
lhe deste Sabedoria, e não enviaste do alto Teu Espírito Santo?” (Sabedoria 9,17), nós vos 
pedimos.  
   
T.: Apascentai, Senhor, o vosso Rebanho. 
 
 
7. 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”. 
 
A – Pai-Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai... 
 
8. 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; 
eis que 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. 
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Lado B: De bens saciou os famintos 
e despediu, sem nada, os ricos. 
Acolheu Israel, seu servidor, 
fiel ao seu amor, 
como havia prometido aos nossos pais, 
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. 
 
Lado A: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 
Lado B: como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
10. Canto Final: Pelas estradas da vida! 

Pelas estradas da vida 
Nunca sozinho estás, 
Contigo pelo caminho, 
Santa Maria vai. 

Ó, vem conosco, vem caminhar, 
Santa Maria, vem, 

Mesmo que digam os homens 
que nada podes mudar, 
lutas por um mundo novo 
de unidade e paz. 

Ó, vem conosco, vem caminhar, 
Santa Maria vem, 

Se pelo mundo os homens 
sem conhecer-se vão, 
não negues nunca a tua mão 
a quem te encontrar. 

Ó, vem conosco, vem caminhar, 
Santa Maria, vem, 

Se parecer tua vida 
inútil caminhar, 
lembra que abres caminho. 
Outros te seguirão. 

Ó, vem conosco, vem caminhar, 
Santa Maria, vem, 

 
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. 

 
Atitudes do coração: 
 Cultivemos um coração de criança que saiba ficar admirado diante das maravilhas de 

Deus. 

 Perseveremos na Leitura Orante da Palavra de Deus mesmo quando nos sintamos 

áridos, quando não estivermos com disposição, quando nos parecer inútil... Pouco a pouco 

a Palavra trará frutos maravilhosos à nossa vida, frutos saborosos que os outros poderão 

degustar. 
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Sugestão para o mês da Bíblia: 
 
 Você poderá presentear alguém de sua família, ou um amigo, ou alguém que você queira, 

com a Bíblia (Palavra Viva de Deus Vivo). 

 Todo os anos, por ocasião do Mês da Bíblia, a Comissão para a Animação Bíblico-

Catequética propõe um texto de estudo para oportunizar "a mais ampla educação bíblica 

possível". Em 2022, o livro escolhido é o de Josué e o lema bíblico inspirador é "O Senhor, 

teu Deus, estará contigo por onde quer que vás" (JS 1,9) Vocês podem combinar entre seus 

grupos, uma vez por semana ou online para juntos aprofundarem neste estudo Bíblico. Até 

mesmo pedir ao Sacerdote responsável em sua Paróquia, se ele teria disponibilidade para 

dar este aprofundamento. 

 
IMPORTANTE 
 
 
Deus Abençoe 
Abraços 
Ir. Sandra 

Atenção: Dia 06 de Outubro de 2022 

Horário: 16h00 
Local: Catedral Nossa Senhora do Carmo 

Missa Anual das Mães e Madrinhas, Pais e 
Padrinhos orantes para os Sacerdotes, com nosso 

bispo Dom Pedro. 

 
 


