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São João Maria Vianney: Rogai por nossos Padres! 
 

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

 Amém! 

 Abri, Senhor os nossos lábios e o nosso coração para bendizer o Vosso santo 
nome. Purificai-nos de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o 
nosso entendimento e inflamai nossa vontade para que possamos rezar digna, atenta e 
devotamente esta Hora Santa na intenção dos Sacerdotes e mereçamos ser atendidos na 
presença da Vossa divina Majestade. Por Cristo, nosso Senhor. 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 
 
Mês Missionário 
 

As Pontifícias Obras Missionárias (POM) têm a responsabilidade de organizar a 
Campanha Missionária, realizada sempre no mês de outubro, na Igreja de todo o Brasil. 
Colaboram nesta ação a CNBB por meio da Comissão para a Ação Missionária e 
Cooperação Intereclesial, a Comissão para a Amazônia e outros organismos que 
compõem o Conselho Missionário Nacional (COMINA). 

Mesmo vivendo um tempo diferente, em que o mundo passa por uma pandemia 
que mudou nossas relações, a Campanha Missionária em 2020 quer ser um sinal de 
esperança para tantas vidas doadas de forma solidária. O tema escolhido “A vida é 
missão” e o lema “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8) irão nos ajudar no crescimento da 
consciência missionária. 

Ser discípulo missionário está além de cumprir tarefas ou fazer coisas. O Papa 
Francisco lembra que “a missão no coração do povo não é uma parte da minha vida, ou 
ornamento a ser posto de lado. É algo que não posso arrancar do meu coração” (Alegria 
do Evangelho, 27). 

Nós cristãos somos convidados a defender e cuidar da vida em todas as suas 
dimensões. Jesus de Nazaré definiu sua ação no mundo como o Divino Cuidador: “Eu vim 
para que todos tenham vida e vida em abundância” (Jo10,10). Esse também deve ser o 
compromisso de todos os missionários e missionárias, pois a vida é missão. 

A vida é o bem fundamental e básico em relação a todos os demais bens e valores 
da pessoa. Para a ética, a vida é um bem, mais que um valor. Deus, ao contemplar a 
criação, “viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31). 
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Todo missionário é convidado a educar o olhar sobre as realidades de dor e, 
sobretudo, saber contemplar o belo, como fazia São Francisco de Assis, encantando-se 
com as criaturas presentes pelo caminho. 

 
http://www.pom.org.br/campanha-missionaria-2020/ 

Por intercessão de Santa Terezinha do Menino Jesus, de nossos Anjos de 

Guarda, de São Francisco de Assis, de  Santa Tereza de Ávila, de Nossa Mãe, sob o 

título de Nossa Senhora do Santo Rosário e Nossa Senhora Aparecida, padroeira do 

Brasil, de todos os Santos e Santas que celebramos neste mês Missionário, que 

sejamos fiéis em realizar as obras que nos foram confiadas, crendo na Graça de 

Deus que nos fortalece, nos anima e nos conduz neste caminho. 

Podemos cantar ou rezar com a letra desta música. 

1. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. 

Quando o povo nas ruas sorrir, e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas 

caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar.  

Quando os muros que cercam os jardins, destruídos então os jasmins, vão perfumar. 

 

Refrão: Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada, de novo. No olhar do homem a 

certeza do irmão. Reinado, do povo. 

 

2. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o 

decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da 

verdade se ouvir, e a mentira não mais existir, será enfim, tempo novo de eterna justiça, 

sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim. 

 

3. Rezemos juntos a 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. 
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4.  Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 22,34-40 
 

Naquele tempo: Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. 
Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo: 

 
- 'Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?'  
 
Jesus respondeu: '`Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua  

alma, e de todo o teu entendimento!' Esse é o maior e o primeiro mandamento. 
 
O segundo é semelhante a esse: `Amarás ao teu próximo como a ti mesmo'. 

Toda a Lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. 
 
Palavra da Salvação 

 
- Façamos um instante de silêncio.  

 
5. Reflexão:  
 
  O evangelista Mateus narra que os fariseus se reuniram para pôr à prova Jesus. 
Um deles, um doutor da Lei, dirigiu-lhe esta pergunta: «Mestre, qual é o maior 
mandamento da Lei?» (v. 36). É uma pergunta insidiosa, porque na Lei de Moisés são 
mencionados mais de seiscentos preceitos. Como distinguir, entre todos, o grande 
mandamento? Mas Jesus não hesita e responde: «Amarás o Senhor teu Deus de todo teu 
coração, de toda tua alma e de todo teu espírito». E acrescenta: «Amarás teu próximo 
como a ti mesmo» (vv. 37.39). 

Esta resposta de Jesus não é óbvia, porque, entre os múltiplos preceitos da lei 
judaica, os mais importantes eram os dez Mandamentos, comunicados diretamente por 
Deus a Moisés, como condições do pacto de aliança com o povo. Mas Jesus quer que 
compreendamos que sem o amor a Deus e ao próximo não há verdadeira fidelidade a 
esta aliança com o Senhor. Podes fazer muitas coisas boas, cumprir tantos preceitos, 
tantas coisas boas, mas se não tiveres amor, isto não serve. 

Confirma-o um outro texto do Livro do Êxodo, chamado “código da aliança”, onde 
se afirma que não se pode estar na Aliança com o Senhor e maltratar quantos gozam da 
sua proteção. E quem são aqueles que gozam da sua proteção? A Bíblia diz: a viúva, o 
órfão, o estrangeiro, o migrante, ou seja, as pessoas mais sozinhas e indefesas (cf. Êx 22, 
20-21). Respondendo a estes fariseus que o tinham questionado, Jesus tenta também 
ajudá-los a pôr ordem na sua religiosidade, a estabelecer de novo o que conta realmente 
e o que é menos importante. Jesus diz: «Nesses dois mandamentos se resumem toda a 
lei e os profetas» (Mt 22, 40). São os mais importantes, e os outros dependem destes 
dois. E Jesus viveu precisamente assim a sua vida: pregando e fazendo o que conta 
realmente e é essencial, ou seja, o amor. O amor dá impulso e fecundidade à vida e ao 
caminho de fé: sem amor, quer a vida quer a fé permanecem estéreis. 

O que Jesus propõe nesta página evangélica é um ideal maravilhoso, que 
corresponde ao desejo mais autêntico do nosso coração. Com efeito, fomos criados para 
amar e ser amados. Deus, que é Amor, criou-nos para nos tornarmos partícipes da sua 
vida, para sermos amados por Ele, para o amar e para amar juntamente com Ele todas as 
pessoas. Este é o “sonho” de Deus para o homem. E a fim de o realizar precisamos da 
sua graça, necessitamos receber em nós a capacidade de amar, que provém do próprio 
Deus. Jesus oferece-se a nós na Eucaristia exatamente por isso. Nela recebemos o seu 
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Corpo e o seu Sangue, ou seja, recebemos Jesus na expressão máxima do seu amor, 
quando Ele se ofereceu ao Pai para a nossa salvação. 

A Virgem Santa nos ajude a acolher na nossa vida o “grande mandamento” do 
amor a Deus e ao próximo. Com efeito, mesmo conhecendo-o desde quando éramos 
crianças, nunca nos converteremos totalmente a ele nem pomos em prática o suficiente 
nas diversas situações nas quais nos encontramos. 
 
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2017/documents/papa_francesco_angelus_2017102
9.html 

 
6. Rezando a Palavra de Deus. 

- 'Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?'  
 

 Sim, podemos até saber de cor se alguém nos perguntar: - Qual é o 4º 
mandamento? Qual é o 6º mandamento? Porém, perguntemo-nos hoje: - Como eu tenho 
vivido o que Deus me pediu e pede todos os dias? Tenho colocado em prática os 
mandamentos da Lei de Deus? 

Não basta sabermos qual é o primeiro, o maior Mandamento da Lei, precisamos 
saber, conhecer e viver com nossas vidas cada mandamento. Não é fácil, pois, somos 
tentados todos os dias, mas, Deus nos dá a graça de vivermos o que Ele nos pede, e 
conta com o nosso sim diário, com nossa fidelidade e testemunho. 

 
`Amarás ao teu próximo como a ti mesmo'. 
 
 "Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos 

outros.  Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em 
nós e o seu amor em nós é  perfeito.*" 
           I João 4,11 -12  

 
Que possamos, através da contemplação da Palavra, da vivência dos 

Mandamentos, dos Sacramentos: A Confissão, a Santa Eucaristia, sentirmo-nos amados 
por Deus e que esse Amor nos ensine a amar nossa história para que, curados, 
possamos nos perdoar mutuamente e viver o Amor verdadeiro. 

 
Peçamos a Nossa Senhora, nossa Mãezinha querida, que caminhe conosco, em 

nosso Movimento, e na vida de cada Sacerdote, o qual entregamos agora: (consagremos 
nossa Igreja, o Santo papa Francisco, nosso bispo Dom Pedro e nosso bispo Emérito 
Dom Nelson, e todos os Sacerdotes de nossa Diocese e do mundo inteiro. 

 

Ave- Maria… 

 
 
“Se Deus é o bem supremo do homem, viver bem não pode consistir em outra 

coisa que em amá-lo com toda nossa mente e alma.” 
Santo Agostinho 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2017/documents/papa
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7.  Oração do Mês Missionário                                 
 
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 
fonte transbordante da missão, 
Ajuda-nos a compreender 
que a vida é missão, dom e compromisso.                                    
Que Maria, nossa intercessora 
na cidade, no campo, 
na Amazônia e em toda parte, 
ajude, cada um de nós                   
a ser testemunhas proféticas 
do Evangelho, 
numa Igreja sinodal 
e em estado permanente 
de missão. 
Eis-me aqui, Senhor, envia-me! 
Amém. 
 
 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”. 

 
9. Cântico do Magnificat  
 Louvemos a Mãe de Deus, rezando o Cântico do Magnificat: 
 
 A minh‘alma engrandece o Senhor 
e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, 
pois ele viu a pequenez de sua serva; 
desde agora as gerações hão de chamar-me de 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. 
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 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. Canto Final:  IMACULADA   
 

1. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos 

aflitos que estão junto à cruz! 

2. Um coração que era “sim” para a vida, um coração que era “sim” para o irmão, um coração que 

era “sim” para Deus: Reino de Deus renovando este chão. 

3. Olhos abertos pra sede do povo, passo bem firme que o medo desterra, mãos estendidas que os 

tronos renegam; Reino de Deus que renova esta terra. 

4. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade, que os nossos passos se tornem memória do amor fiel que 

Maria gerou; Reino de Deus atuando na História. 

 

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. 

 
Sugestões de gestos concretos para o Mês Missionário: 
Rezemos o Santo Rosário, pela Igreja, por toda perseguição neste tempo, por tantos 
sacrilégios, em reparação pelas dores do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de 
Maria. 
Rezemos pelos missionários(as) e pelas crianças. 
Rezemos pedindo a Deus, a libertação desta pandemia. 
 
 


