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Sagrada Família, Rogai por nós! 

DIOCESE DE SANTO ANDRÉ





MÃES MADRINHAS/ PAIS, PADRINHOS

ORANTES PARA OS SACERDOTES

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:  “Meus olhos viram a tua salvaçães/Pais - Madrinhas/Padrinhoso.”

A – Queridos irmãos, estamos no mês de Fevereiro. Recomeço, novo ânimo, 
motivação. 

Como membros deste rico movimento, que sejamos restaurados(as) pela 
ação do Espírito Santo que faz nova todas as coisas e nos leva a contemplar a 
salvação de Deus.

Ano Vocacional. Dediquemo-nos com afinco neste propósito, buscando 
através da intercessão, de formações, da Palavra de Deus, da Santa Eucaristia, 
dar sentido à esta nossa missão, na certeza de sermos agraciados por Deus ao 
nos colocar à serviço de nossa Mãe Igreja e de nossos pastores. Alegremo-nos, 
por intercessão da Sagrada Família de Nazaré.

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.
Oremos:

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 
de4
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 
Meus olhos viram a tua salvação.

+ Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 2,22-40

22Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho,
conforme a Lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim 



de apresentá-lo ao Senhor. 23Conforme está escrito na Lei do Senhor: 
"Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor."
24Foram também oferecer o sacrifício - um par de rolas ou dois 
pombinhos - como está ordenado na Lei do Senhor.
25Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e 
piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo 
estava com ele 26e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o 
Messias que vem do Senhor.
27Movido pelo Espírito, Simeão veio ao Templo.
Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a Lei 
ordenava, 28Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus:
29"Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir
em paz; 30porque meus olhos viram a tua salvação, 31que preparaste 
diante de todos os povos: 32luz para iluminar as nações e glória do teu 
povo Israel."
33O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito
dele.
34Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus:
"Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para 
muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição.
35Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações.
Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma."
36Havia também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de
Aser. Era de idade muito avançada; quando jovem, tinha sido casada e 
vivera sete anos com o marido.

Palavra da Salvaçães/Pais - Madrinhas/Padrinhoso: Glória a Vós Senhor.

5 Reflexães/Pais - Madrinhas/Padrinhoso:

A - A vida no Espírito Santo realiza a vocação do homem É feita de caridade 
divina e de solidariedade humana. É concedida gratuitamente como salvação.

(CIC) Catecismo da Igreja Católica 1699

A - Recordemos a Palavra e meditemos:

Quem era Simeão? Homem justo e piedoso.

O que é ser um homem justo? O que é ser um homem piedoso?

Simeão movido pelo Espírito Santo, foi conduzido ao templo. Ele era um 
homem temente a Deus, que se deixou ser conduzido ao templo pela ação do 
Espírito Santo.

Mediante a sua razão, o homem conhece a voz de Deus que o impele «a fazer 
[...] o bem e a evitar o mal» (9). Todos devem seguir esta lei, que ressoa na 
consciência e se cumpre no amor de Deus e do próximo. O exercício da vida 
moral atesta a dignidade da pessoa. 

CIC 1706



L – 1 Podemos contemplar aqui, os sinais de Deus para com a humanidade, 
para com a condução da história de cada homem. Contemplemos como Deus 
conduz a história de seu povo, de seus escolhidos, e como o povo percebe esta
condução de Deus.

Que possamos fazer uma nova experiência com Deus, através de relatos de 
histórias conduzidas por Deus, movidas pela ação do Espírito Santo.

Vamos resgatar histórias: como foi a sua experiência com Deus, o  seu 
chamado para servir a Igreja?

(Converse em dupla)

A - "Seduzistes-me, Senhor; e eu me deixei seduzir! "
Jeremias 20, 7

Contemple na história de sua vida, como Deus te seduziu, te chamou, 
te concedeu a graça de enxergá-lo, de perceber Sua presença. 

Que ao recordar sua história, o Espírito Santo te fortaleça na entrega, 
no serviço à missães/Pais - Madrinhas/Padrinhoso a qual o Senhor te chamou.

Alguns instantes de silês de fevereiro de 2020ncio...

L – 2 «Seduzido pelo Maligno desde o começo da história, o homem abusou da 
sua liberdade». Sucumbiu à tentação e cometeu o mal. Conserva o desejo do 
bem, mas a sua natureza está ferida pelo pecado original. O homem ficou com 
a inclinação para o mal e sujeito ao erro:

O homem encontra-se, pois, dividido em si mesmo. E assim, toda a vida 
humana, quer singular quer colectiva, apresenta-se como uma luta, e quão 
dramática, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas». 

CIC 1707

A - Façamos uma oração de louvor a Deus por conduzir a nossa história desde 
nossa concepção.

Reze: Pai Nosso – Ave Maria – Santo Anjo

L 3 - Pela sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado e mereceu-nos 
a vida nova no Espírito Santo. A sua graça restaura o que o pecado tinha 
deteriorado em nós. 

CIC 1708

Quem crê em Cristo torna-se filho de Deus. Esta adoção filial transforma-o, 
dando-lhe a possibilidade de seguir o exemplo de Cristo. Torna-o capaz de agir 
com retidão e de praticar o bem. Na união com o seu Salvador, o discípulo 
atinge a perfeição da caridade, que é a santidade. Amadurecida na graça, a 
vida moral culmina na vida eterna, na glória do céu.

 CIC 1709



6. Preces Comunitárias

A) A nossa resposta a cada prece será:
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 ouvindo o Vosso chamamento,  
possam corresponder sem medo à sua vocação. Rezemos:

L2: Senhor Jesus, Vós que nos seduziste, dai perseverança aos nossos 
seminaristas, que o Espírito Santo os fortaleça no desejo de fazer a Vossa 
Vontade. Rezemos:

L3: 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 testemunhe a 
Vossa presença entre nós. Rezemos:

L4: 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:

L5: Senhor Jesus, nós vos entregamos o Santo Padre o Papa Francisco para que
tenha muita saúde e toda a Sabedoria do Espírito Santo para conduzir a Vossa 
Igreja. Rezemos:

L6: Senhor Jesus, pedimo-vos também por nosso Bispo Diocesano, Dom Pedro 
Carlos, para que seja fiel à sua missão. Lembrando-nos que no dia 25 deste 
mês, comemoramos o seu aniversário  de ordenação sacerdotal,  que Tu possas
conceder a ele, a graça da renovação deste chamado, sabedoria e saúde para 
conduzir o rebanho que Tu o confiastes.  Rezemos:

L7: Senhor Jesus, que enriquecestes os Vossos discípulos com diversificados 
dons, iluminai 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:

A – Glória ao Pai...

7. Oraçães/Pais - Madrinhas/Padrinhoso de Santa Teresinha do Menino Jesus
“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”.



8. 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.

9. Canto Final:
Maria, cheia de graça
Não teme o que possa vir
Palavra de Deus não passa
Sem antes tudo florir
Refrães/Pais - Madrinhas/Padrinhoso:
Na casa de Nazaré
Um "sim" ecoou sereno
Na casa de Nazaré
Deus mesmo se fez pequeno

José não temeu agrura
Maria foi sempre forte
E Deus encontrou ternura
E o povo uma nova sorte

Maria foi resistente
Falou pelo povo seu
"O braço do prepotente
Deus mesmo desmereceu".

Maria, toda humildade
Não foge nem mesmo à cruz
Confia: Deus é bondade
Perdão, fortaleza e luz.

11. Bês de fevereiro de 2020nçães/Pais - Madrinhas/Padrinhoso 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.

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

Senhor da Messe e Pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos 
teu forte e suave convite:

"Vem e Segue-me"!
Derrama sobre nós o teu Espírito, que Ele nos dê sabedoria para ver o 

caminho e generosidade para seguir tua voz.
Senhor, que a Messe não se perca por falta de operários.
Desperta nossas comunidades para a Missão.
Ensina nossa vida a ser serviço.
Fortalece os que desejam dedicar-se ao Reino na diversidade dos 

ministérios e carismas.
Senhor, que o Rebanho não pereça por falta de Pastores.
Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos, religiosos, 

religiosas e ministros leigos e leigas.
Dá perseverança a todos os vocacionados.
Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua 

Igreja.
Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, chama-nos para o serviço de teu 

povo.
Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a

responder SIM.
 Amém.

Rezemos em família pelas Vocações Sacerdotais.

__________________________________________________________________________
Sugestões para o Mês de fevereiro de 2020s de fevereiro: Vocês de fevereiro de 2020 conhece a história vocacional
de seu Pároco?

 Buscar conhecer a história vocacional de seu sacerdote, sua 
experiência com Jesus, o chamado a servir a Igreja, seu testemunho 
vocacional, para fortalecimento do povo da Paróquia e para o próprio 
sacerdote, para que se recorde de seu primeiro amor (chamado).
________________________________________________________________________________
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