
Mães e Madrinhas
Pais e Padrinhos Orantes para os Sacerdotes

Janeiro de 2020
Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós!

“São Bernardo diz que converteu mais almas por meio da Ave-Maria que por meio de todos os seus
sermões.”

São João Maria Vianney

Diocese de Santo André





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 - No início do ano, pedimos-Lhe a graça de nos maravilharmos perante o
Deus das surpresas. Renovamos a maravilha das origens, quando nasceu em
nós a fé. A Mãe de Deus ajuda-nos: a Mãe que gerou o Senhor, gera-nos para o
Senhor. É mãe e gera sempre de novo, nos filhos, a maravilha da fé, porque a
fé é um encontro, não é uma religião. A vida, sem nos maravilharmos, torna-se
cinzenta, rotineira; e de igual modo a fé. Também a Igreja precisa de renovar a
sua maravilha por ser casa do Deus vivo, Esposa do Senhor, Mãe que gera
filhos;  caso contrário,  corre o risco de assemelhar-se a um lindo museu do
passado. A «Igreja museu». Mas, Nossa Senhora introduz na Igreja a atmosfera
de casa, duma casa habitada pelo Deus da novidade. Acolhamos maravilhados
o mistério da Mãe de Deus, como os habitantes de Éfeso no tempo do Concílio
lá  realizado!  Como  eles,  aclamemo-La  «Santa  Mãe  de  Deus»! Deixemo-nos
olhar, deixemo-nos abraçar, deixemo-nos tomar pela mão… por Ela.

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2019-01/papa-francisco-homilia-missa-solenidade-
maria-mae-de-deus.html

Que possamos renovar nossa fé, a cada dia deste novo ano que se inicia. 
Deixemo-nos formar pelas mãos da Mãe de Deus, permitindo que Ela conduza 
este Movimento, o qual fomos escolhidos(as) a rezar por seus filhos prediletos, 
os sacerdotes.

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.

Pode-se cantar “A nós descei Divina Luz”  - ou rezar juntos a oração
que segue:

Mães/Pais e
Madrinhas/Padrinhos Orantes

para os Sacerdotes

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2019-01/papa-francisco-homilia-missa-solenidade-maria-mae-de-deus.html
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Oração ao Espírito Santo

Vinde Espírito Santo! Enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o
fogo do vosso amor. 
Enviai o Vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. 
OREMOS:  Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis  com a luz do
Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o
mesmo  Espírito  e  gozemos  sempre  da  sua  consolação.  Por  Cristo,  Senhor
nosso. AMÉM.
  

4. Palavra de Deus: 
+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 2,1-12

Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei 
Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém,
perguntando: 'Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer?
Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.'
Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado assim como toda a cidade 

de Jerusalém.
Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da Lei,

perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer.
Eles responderam: 'Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo 

profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as 
principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o 
pastor de Israel, o meu povo.'
Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles 

cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a 
Belém, dizendo: 'Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. 
Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer?E, quando o 
encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo.'
Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham visto no 

Oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino.
Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito 

grande. 
Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe.

Ajoelharam-se diante dele, e o adoraram.
Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e 

mirra.
Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua 

terra, seguindo outro caminho.
Palavra da Salvação.



 Reflexão:
Segunda leitura
Dos Sermões de São Leão Magno, papa

(Sermo 3 in Epiphania Domini, 1-3.5: PL 54,240-244) (Séc. V)

O Senhor deu a conhecer a salvação ao mundo inteiro

Tendo a misericordiosa Providência de Deus decidido vir nos últimos 
tempos em socorro do mundo perdido, determinou salvar todos os povos em 
Cristo.

Esses povos formam a incontável descendência outrora prometida ao 
santo patriarca Abraão; descendência gerada não segundo a carne, mas pela 
fecundidade da fé, e por isso comparada à multidão das estrelas, para que o 
pai de todos os povos esperasse uma posteridade celeste e não terrestre.

Entrem, pois, todos os povos, entrem na família dos patriarcas, e 
recebam os filhos da promessa a benção da descendência de Abraão, à qual 
renunciaram os filhos segundo a carne. Que todos os povos, representados 
pelos três Magos, adorem o Criador do universo; e Deus não seja conhecido 
apenas na Judéia mas no mundo inteiro, a fim de que por toda parte o seu 
nome seja grande em Israel.(Sl 75,2).

Portanto, amados filhos, instruídos nos mistérios da graça divina, 
celebremos com alegria espiritual o dia das nossas primícias e do primeiro 
chamado dos povos pagãos à fé, dando graças a Deus misericordioso que, 
conforme diz o Apóstolo, nos tornou capazes de participar da luz que é a 
herança dos santos; ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no 
reino de seu amado Filho(Cl 1,12-13). Pois, como anunciou Isaías,o povo que 
andava na escuridão viu uma grande luz; para os que habitavam nas sombras 
da morte, uma luz resplandeceu(Is 9,1). E ainda referindo-se a eles, o mesmo 
profeta diz ao Senhor:Nações que não vos conheciam vos invocarão e povos 
que vos ignoravam acorrerão a vós (cf. Is 55,5).

Esse dia, Abraão viu e alegrou-se (Jo 8,56) ao saber que seus filhos 
segundo a fé seriam abençoados na sua descendência, que é Cristo, e ao 
prever que, por sua fé, seria pai de todos os povos. E deu glória a Deus, 
plenamente convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu 
(Rm 4,20-21).

Esse dia, também Davi cantou nos salmos, dizendo:As nações que 
criastes virão adorar, Senhor, e louvar vosso nome (Sl 85,9). E ainda:O Senhor 
fez conhecer a salvação, e às nações, sua justiça(Sl 97,2).



Como sabemos, tudo isso se realizou quando os três Magos, chamados 
de seu longínquo país, foram conduzidos por uma estrela, para irem conhecer e
adorar o Rei do céu e da terra. O serviço prestado por esta estrela nos convida 
a imitar sua obediência, isto é, servir com todas as forças essa graça que nos 
chama todos para Cristo.

Animados por esse desejo, amados filhos, deveis empenhar-vos em ser 
úteis uns aos outros, para que no reino de Deus, aonde se entra graças à 
integridade da fé e às boas obras, resplandeçais como filhos da luz. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo por todos os 
séculos dos séculos.

- Façamos um instante de silêncio...

6. Rezando a Palavra de Deus

A – Agora, passemos a rezar, refletindo sobre a vocação e missão dos
Sacerdotes.

L1.  Que todos os povos, representados pelos três Magos, adorem o Criador do
universo; e Deus não seja conhecido apenas na Judéia mas no mundo inteiro, a
fim de que por toda parte o seu nome seja grande em Israel.(Sl 75,2).

Por intercessão da Virgem Mãe de Deus, sejam tocados e agraciados todos os
chamados  à  uma  vocação  específica,  especialmente  os  vocacionados  ao
Sacramento da Ordem, que sejam motivados pela Palavra Viva anunciada pelos
Sacerdotes, a se lançarem ao novo de Deus.

A – Rezemos a Oração que o Senhor Jesus nos ensinou, pelas vocações
sacerdotais: Pai Nosso...

L2. 'Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. 
 Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? E, quando o encontrardes,
avisai-me, para que também eu vá adorá-lo.'

Que  o  menino  Deus  inflame  nossos  corações  num desejo  ardente  pelo
conhecimento  deste  Deus,  que nos  ama.  Que  a  Igreja  seja  impulsionada à
buscar  estes  conhecimentos,  na  Palavra,  nas  formações  dadas  por  nossos
pastores,  Dom Pedro e os  sacerdotes,  a  fim de que cresça em nós,  não a
curiosidade por desejo de grandeza, à exemplo de Herodes,  mas no desejo
mais puro de nossos corações, que deseja conhecer para amar o Amado de
nossa alma.
  
A – Peçamos a Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa, que nos dê um
coração grato e adorador.
 Ave-Maria,...

L3 – Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e
mirra.



Que possamos nos entregar de todo coração ao Menino Deus, oferecendo-lhe
tudo o que temos e somos para que seja transformado como presentes à Ele e
assim modelados no amor, possamos exalar o perfume ao mundo.

A – Rezemos para que o Povo de Deus viva intensamente sua vocação
batismal. Que todos os Sacerdotes se comprometam cada vez mais
com sua vocação e missão.

T. Senhor, escutai a nossa prece!

6. Preces Comunitárias 

L1,  Rezemos pela  Igreja,  pelo  Papa Francisco,  por  Dom Pedro Carlos  e por
nosso bispo Emérito Dom Nelson, que sejam fortalecidos na fidelidade à missão
a cada um confiada, atraindo  novas vocações com o testemunho de vida.
T.: Senhor, vem ao nosso coração. 

L2: Cristo, que fizestes brilhar sobre nós a luz da epifania, concedei vossa luz a
todos os Sacerdotes, a fim de que se deixem iluminar e tocar por Vós. Nós vos
pedimos.
T.: Senhor, vem ao nosso coração.

L3: Cristo  Jesus,  que  recebeste  dos  reis  magos,  os  presentes  após  seu
nascimento, fazei brotar o ardor missionário nas almas por Ti escolhidas à fazer
parte do Sacramento da Ordem, impulsionando-os a dizer sim ao Chamado que
Tu fazes.
T.: Senhor, vem ao nosso coração.

L4.  Cristo, Salvador da humanidade, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo
para o ministério da salvação, fazei que todos vos reconheçam e creiam em
Vós, por meio da pregação e do testemunho de vossos Sacerdotes, e assim
todos alcancemos a vida eterna. Nós vos pedimos.  
T.: Senhor, vem ao nosso coração.

L5 –  Cristo, nossa Esperança, que conduzis para a luz da salvação os povos
que se acham nas trevas, recebei no vosso Reino os Sacerdotes falecidos e
todos os nossos irmãos e irmãs que já partiram desta vida. Nós vos pedimos. 
T.: Senhor, vem ao nosso coração.

7. Oração pelos Sacerdotes

A  -  Rezemos  juntos  a  Oração  que  segue  pensando  em  todos  os
sacerdotes de nossa Diocese:

Senhor Jesus, presente no Santíssimo Sacramento do Altar, que vos quisestes
perpetuar  entre  nós  por  meio  de  vossos  Sacerdotes,  fazei  com  que  suas
palavras sejam somente as vossas, que seus gestos sejam os vossos, que sua
vida seja o fiel reflexo da vossa.
Que eles sejam os homens que falem a Deus dos homens e falem aos homens
de Deus.
Que não tenham medo de servir, servindo a Igreja como ela precisa e deve ser
servida.

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


Que  sejam homens,  testemunhas  do  Eterno  em nosso  tempo,  caminhando
pelas estradas da história com vossos passos e fazendo o bem a todos.
Que sejam fiéis  aos  seus  compromissos,  zelosos  de  sua  vocação e  de  sua
entrega, claros reflexos da própria identidade e que vivam com alegria o dom
recebido.
Tudo isso vos peço pela intercessão de vossa Mãe Santíssima: Ela que esteve
presente  em  vossa  vida,  esteja  sempre  presente  na  vida  dos  vossos
Sacerdotes. Amém

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

8. Oração de Santa Teresinha do Menino Jesus 

A - Rezemos juntos, agora, 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 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.

10. Canto Final (Canto de Nossa Senhora):  

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 materno:

- Amor sem medida para com seus filhos.
- Compreensão diante de suas fraquezas e falhas.
- Perdão 
- Pequenos gestos (discretos) de ternura e carinho.
-  Pequenos  presentes,  lembrando  o  gesto  dos  Reis  Magos  que  levaram
presentes ao Menino Jesus. 



   Ouro, incenso e mirra, estes foram os presentes que os três reis magos trouxeram, logo 

após o nascimento de Jesus.

Arbusto de Mirra, Natural do Oriente Médio.

Símbolo da crucificação

 

O ouro simboliza a divindade de Jesus, e a sua realeza, pois Ele era o rei dos 
Judeus.

O incenso significava o Seu sacerdócio. Jesus é o único mediador entre o Deus e os 
homens. O incenso era usado, pelo  Sumo Sacerdote, como elemento de intercessão e 
expiação, no Templo em Jerusalém.

A mirra simbolizava a Sua paixão e morte. Desde o Seu nascimento, Jesus já tinha 
uma missão a cumprir, que era levar sobre si os pecados da humanidade, receber o castigo em
Seu corpo e morrer no lugar dos pecadores, para fazer a expiação, trazendo perdão a todos 
aqueles que creem no Seu nome.



Dom Nelson Westrupp, scj 

Bispo Emérito de Santo André 

  ________________________________________ 

Queridas  Mães  e  Madrinhas,  Queridos  Pais  e  Padrinhos  Orantes 

para os Sacerdotes,  

 
“Não nos escandalizemos com a manjedoura”! 

Isto significa que não devemos desistir de contemplar o Presente que nos 

foi dado: Jesus Cristo, nosso Salvador. 

Significa também acolher e viver com alegria e de bom grado tudo o que Ele 

nos  ensinou  com  sua  vida  e  sua  Palavra  no  Seu  amor  incondicional  à 

vontade do Pai. 

 A proximidade do Natal é um convite a nos juntarmos às pessoas que 

reconheceram o rastro de Deus em suas vidas: Maria, José, Isabel, Zacarias, 

os pastores, os reis magos... 

 O  tempo  natalino  oferece  deslumbrante  oportunidade  para  nos 

deter, reconhecer e agradecer a presença amorosa de Deus feito criança no 

meio de nós. 

 A mensagem do Natal ajuda-nos a continuar a ajustar nossos passos 

e a afinar bem o olhar para reconhecer melhor o caminho que o Mestre nos 

vai mostrando.  

 O  Natal  é  tempo  de  nos  aproximarmos  mais  uns  dos  outros.  Essa 

proximidade  acontece  na  medida  em  que  nos  distanciarmos  de  nossos 

próprios interesses. 

 Para  isso,  precisamos  nos  sentir  como  os  pastores  que,  “naquela 

noite santa”, se animavam uns aos outros para ir a Belém adorar o Menino 

Deus.  



Eles percorreram o caminho “juntos”, porque acreditaram e 

confiaram nas coisas de Deus. 

 

outros todos os dias, sempre de novo: Vamos ao encontro do Menino de 

Belém! 

 Assim o fazemos quando nos alimentamos do mistério vivo de Deus 

na Eucaristia, quando O reverenciamos em nossos queridos Sacerdotes e 

quando O servimos em tantos rostos, sobretudo naqueles que mais 

necessitam de nosso carinho, ternura e amor. 

 Continuem sem cessar a rezar pela santificação de nossos queridos 

Padres. 

 Desejo de coração agradecido a cada uma e a cada um de Vocês um 

feliz e santo Natal. 

 Um abraço amigo e uma especial bênção, e um Novo Ano repleto de 

familiares. 

 

Dom Nelson Westrupp, scj 
Bispo emérito de Santo André 
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