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Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos  

Orantes para os Sacerdotes 

para os Sacerdotes 
 

São João Maria Vianney: Rogai por nossos Padres! 
 

----------------------------------------------------------- 
1. SAUDAÇÃO INICIAL: 
 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

 Amém! 

 

 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 

Espírito Santo estejam conosco. 

 
 Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 
2. MOTIVAÇÃO 
 

 No mês de maio, saudamos de maneira muito especial Nossa Senhora 
e, através dela, todas as mães. Nossa Senhora é a grande inspiração para 
todas as mães. Ser mãe é um dom de Deus. A mulher traz em si o dom de 
gerar filhos, de amar, de ser manifestação de ternura e bondade. É da natureza 
da mulher cuidar, zelar, proteger, amparar. Se a mulher não gera fisicamente, 
ela gera espiritualmente. Isso é maravilhoso! Também a mulher que reza gera 
filhos para Deus e aquela que reza pelos Sacerdotes, tornam-se mães 
espirituais, pois, geram Padres santos para a Igreja de Jesus Cristo.  

Nossa Senhora como Mãe do Filho de Deus, gerou, amamentou, cuidou 
de seu divino Filho. Foi Maria quem ensinou Jesus a dar os primeiros passos, 
pronunciar as primeiras palavras. Certamente Ela O ensinou a ler e 
apresentou-Lhe as Escrituras Sagradas. Assim também deve a mãe cristã, 
apresentar a Palavra de Deus a seu filhinho e ensiná-lo a rezar.  

Hoje, a gente percebe que as mães já não ensinam mais seus filhinhos a 
rezarem, a dar os primeiros passos na fé. Há um tempo, as crianças aprendiam 
no colo da mãe ou da avó a rezar o Pai-Nosso, a Ave-Maria, O Anjo do 
Senhor... É necessário e urgente que as mães e as avós ensinem seus filhos e 
netos a conhecer a Deus e a rezar. 

Podemos pedir a Maria que ajude as mães a cumprirem fielmente seu 
papel de mãe também no campo da fé. 

Nossa Senhora é também a Mãe dos Sacerdotes porque ela é a Mãe do 
Sacerdote Eterno, Jesus Cristo. Como Mãe Sacerdotal, Ela quer ver seus filhos 
Padres sempre fiéis a Jesus, santos e generosos. Ela nos inspirará em nossas 
atitudes e gestos maternos para com nossos filhos espirituais, os Sacerdotes. 
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Ela mesma ensina a seus filhos prediletos, os Padres, a rezar e a encontrar-se 
pessoalmente com o Amigo verdadeiro, Jesus Cristo. Pois, ela experimentou 
antecipadamente o Espírito Santo, ensinando os discípulos a rezar. Que ela 
seja sempre mais a Mãe e Mestra na vida de nossos queridos Padres, 
orientando-os no cumprimento da vontade de Deus e no seguimento fiel de 
Seu Filho Jesus Cristo. 

3. Invocando o Espírito Santo: 

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 (Jo 20, 19-23)  
 
 Ouçamos agora um trecho do Evangelho narrado por São João. 
 
 "Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam 
reunidos, com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se 
no meio deles. Disse: "A paz esteja convosco". Dito isso, mostrou-lhes as mãos 
e o lado. Os discípulos, então, se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse, 
de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou também eu vos envio. 
Então, soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem 
perdoardes os pecados, serão perdoados, a quem os retiverdes, lhes serão 
retidos"". Palavra da Salvação. Todos: Graças a Deus. 
 
5. Reflexão: Santo padre o Papa Francisco 

“O que é que nos une, em que se baseia a nossa unidade?”.  

 

Em Pentecostes, “os Apóstolos compreendem a força unificadora do 
Espírito”, pois constatam, que apesar de todos falarem línguas diversas, 
“formam um só povo: o povo de Deus, plasmado pelo Espírito, que tece a 
unidade com as nossas diferenças, que dá harmonia porque é harmonia”. 
  

Entre nós “existem diversidades, por exemplo de opinião, preferência, 
sensibilidade”. Mas a tentação, “é defender sempre de espada desembainhada 
as nossas ideias, considerando-as boas para todos e pactuando apenas com 
quem pensa como nós. E esta é uma má tentação que divide”. 

 

Esta – ressalta o Papa – “é uma fé à nossa imagem”, em que aquilo que 
nos une “são as próprias coisas em que acreditamos e os próprios 
comportamentos que adotamos”. Mas “o nosso princípio de unidade é o 
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Espírito Santo. E a primeira coisa que Ele nos lembra é que somos filhos 
amados de Deus. Todos iguais nisso, e todos diferentes”: 

 
“O Espírito vem a nós, com todas as nossas diversidades e misérias, para nos 
dizer que temos um só e mesmo Senhor, Jesus, e um só e mesmo Pai; por 
isso, somos irmãos e irmãs. Partamos daqui! Olhemos a Igreja como faz o 
Espírito, não como faz o mundo. O mundo vê-nos de direita e de esquerda, 
com esta ideologia, com aquela outra; o Espírito vê-nos do Pai e de Jesus. O 
mundo vê conservadores e progressistas; o Espírito vê filhos de Deus. O olhar 
do mundo vê estruturas, que se devem tornar mais eficientes; o olhar espiritual 
vê irmãos e irmãs implorando misericórdia. O Espírito ama-nos e conhece o 
lugar de cada um no todo: para Ele não somos papelinhos coloridos levados 
pelo vento, mas ladrilhos insubstituíveis do seu mosaico” 

 
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-05/papa-francisco-homilia-missa-solenidade-
pentecostes-2020.html 

  

- Façamos um instante de silêncio... 

 
 Rezando a Palavra de Deus. 
 
 Com o coração tocado pela Palavra de Deus, rezemos pelos nossos 
Sacerdotes. 
 
 "A Paz esteja convosco!" O Sacerdote é chamado a ser o Homem da Paz. o 
Homem da Reconciliação. Não podemos, porém, esquecer que o Padre é 
também um ser humano, um homem como todos os outros. Eles têm suas 
qualidades e suas limitações, seus defeitos como qualquer um de nós. Eles 
precisam da nossa compreensão e, sobretudo da nossa oração. 
 
 Neste sentido, rezemos fervorosamente a Oração que o Senhor Jesus 
nos ensinou:  Pai-Nosso... 
 
 Podemos imaginar que no período das Aparições de Jesus, entre o Domingo 
da Ressurreição e o Dia de Pentecostes, Nossa Senhora, como Mãe e 
discípula fiel de Seu Filho, encorajava e animava os Apóstolos na missão de 
continuar a implantação do Reino que Jesus veio trazer.  
 
 Nesse sentido, peçamos a Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes, que 
abençoe nossos Padres e os ajude na vivência da vocação sacerdotal, a 
fim de que encontrem, na oração e na meditação, o alicerce seguro para 
suas vidas. Com amor filial, saudemos a Mãe de Deus rezando: Ave-
Maria,... 
 
 "Como meu Pai me enviou, também eu vos envio". Como os Apóstolos, os 

Padres são enviados por Jesus Cristo para anunciar a Boa-Nova a todas as 

pessoas. Para realizar bem esta missão eles precisam diariamente da graça de 

Deus, das Luzes e da Sabedoria do Espírito Santo. 
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 Peçamos a Jesus que Ele seja o Amigo de todas as horas na vida de 
nossos queridos Padres; e que eles experimentem essa presença amiga 
de Jesus em suas vidas. 
 
 Jesus, Bom Pastor, cuidai de vossos sacerdotes e amparai-os com a 
vossa graça! 
 
  "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados, 
a quem os retiverdes, lhes serão retidos".   
 
 Rezemos para que nossos Sacerdotes, ao recordarem seu chamado, 
sejam animados pelo Santo Espírito, renovando a cada dia com temor e 
zelo, a responsabilidade que receberam do Senhor Jesus, sendo eles o 
próprio Cristo nos Sacramentos, sejam dispensadores da misericórdia de 
Deus para os fiéis. Que o Senhor revista-os de proteção, saúde e alegria 
em servir. 
 
 Senhor, escutai a nossa prece!   
 

Rezemos juntos a Nossa Senhora de Pentecostes: 

 

Ó Maria, Filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus 

Salvador, Esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, 

nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo 

perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e 

evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes 

repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos, na efusão do mesmo 

Espírito que recebemos no dia do Batismo, sermos constantemente fiéis ao 

Senhor. Amém. 

 Nossa Senhora de Pentecostes! 

 Rogai por nós que recorremos a Vós! 
 
7. Preces Comunitárias  
 

1-  Irmãs e irmãos, hoje meditamos a Aparição de Jesus aos Doze. 
Ouvimos a saudação de Paz do próprio Jesus. Dirigindo-se aos 
Apóstolos, Jesus dirige-se especialmente a todos os Padres de todos os 
tempos e lugares. Façamos agora nossas preces comunitárias, dizendo 
juntos:  
 Cristo, Rei vitorioso, ouvi nossa oração! 

 
2- Nós vos pedimos, Senhor Jesus Cristo, por todos os ministros da Igreja, 

que repartem o pão da vida entre os irmãos, para que sejam também 
eles alimentados e fortalecidos pelo mesmo pão que distribuem. 
 Cristo, Rei vitorioso, ouvi nossa oração!    

 
3-  Fazei, Senhor Jesus, que a Vossa Igreja seja, na caridade, um só 

coração e uma só alma, e que todos perseverem unânimes na oração 
com Maria, nossa Mãe. 
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 Cristo, Rei vitorioso, ouvi nossa oração!    
 

4-  Fazei, Senhor, que todos os habitantes da terra, unidos num só batismo 
e no mesmo Espírito, sejam consolados e socorridos em todas as suas 
necessidades físicas e espirituais. 

  Cristo, Rei vitorioso, ouvi nossa oração!     
 

5- Bom Pastor, iluminai e santificai os Sacerdotes para que sejam fiéis 
dispensadores da graça e da misericórdia de Deus. 

  Cristo, Rei vitorioso, ouvi nossa oração!     
 

6- Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, amparai e fortalecei o Santo Padre o 
Papa Francisco. Que ele continue conduzindo com Sabedoria e firmeza 
os passos da Igreja no mundo de hoje.  

  Cristo, Rei vitorioso, ouvi nossa oração!   
 

7- Jesus, Príncipe da Paz, guardai na fé e na caridade, o nosso Bispo Dom 
Pedro. Concedei-lhe saúde e serenidade na condução da Diocese de 
Santo André.  
 Cristo, Rei vitorioso, ouvi nossa oração!   
 

8- Acolhei Senhor no em Teu Reino, nossos irmãos e irmãs, parentes, 
amigos, todas as vítimas da Covid 19, dando o sufrágio à estas almas, 
consolando e fortalecendo a nós peregrinos. 
 
Cristo, Rei vitorioso, ouvi nossa oração! 
 

  Pai-Nosso,... Ave-Maria,... Glória ao Pai... 
 
8. Oração de Santa Teresinha do Menino Jesus  
 
 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  
 
Louvemos a Mãe de Deus, rezando o Cântico do Magnificat: 
 
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. 
 
 O Poderoso fez em mim maravilhas 
e santo é o seu nome! 
Seu amor, de geração em geração, 
chega a todos  que o respeitam. 
 
 Demonstrou o poder de seu braço, 
dispersou os orgulhosos. 
Derrubou os poderosos de seus tronos 
e os humildes exaltou. 
 
 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. 
 
 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 
 como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
10. Hino:  (Rainha do céu) 
 Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia,  
 
 pois o senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, 
 
 ressuscitou, como disse, aleluia; 
 
 rogai a Deus por nós, aleluia. 
 
11. Bênção Final 
 O Senhor nos abençoe e nos guarde. 
 Amém. 
 Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. 
 Amém. 
 Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. 
 Amém. 
 O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna.   
Amém 
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Queridas “Mães” 
 

Quero deixar aqui a vocês meu abraço fraterno e mais uma vez, o 
meu louvor e gratidão pela fidelidade de cada uma de vocês, 

especialmente neste tempo de pandemia, onde muitos conseguiram 
enxergar que, precisamos uns dos outros, tanto da presença, como 

das orações. 
” a oração de um justo é poderosa e eficaz”. 

 Tiago 5,16 
 

“AMAi-vos uns aos outros. Como Eu vos tenho amado, assim também 
vós, deveis amar-vos uns aos outros”. 

João 13,34 
 

Sejamos fiéis no pouco. 
Deus abençoe a cada uma de vocês, um feliz e santo dia das mães, 
que Nossa Mãezinha interceda junto a Jesus e ao Santo Espírito, 
derramando sobre vocês o Dom da Fortaleza, da Sabedoria para 

viverem a cada novo dia, com intensidade e verdade na Paz. 
Amo vocês. 

Deus abençoe. 
Ir. Sandra 
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