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Mães e Madrinhas/ Pais e Padrinhos  

Orantes para os Sacerdotes 

 

Outubro de 2021 

 

Mês do Santo Rosário - Mês das Missões 
 

                     

 
 

        
 “Vá à Virgem Maria. Ame-a! Sempre recite o Rosário. Reze-o bem. Reze-o 

 sempre que puder! Tenha alma de oração. Não se canse de orar, é o essencial. 
 A oração abala o Coração de Deus, obtém graças necessárias” 

 
 São Padre Pio              
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Cartão de Dom Pedro Carlos Cipollini 
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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 

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

de São Francisco de Assis, 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. Com amor aos nossos queridos sacerdotes, possamos suplicar as 

Graças de Deus por cada um deles, especialmente aqueles que se encontram enfermos, 

que sejam fortalecidos, e animados por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 

                    

Podemos cantar ou rezar com a letra desta música. 

Desde o ventre da minha mãe 
Já me conhecia 
Antes que eu nascesse 
Jesus me escolheu 
Hoje a minha vida 
É para o seu louvor 
Sigo anunciando o seu eterno amor 
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Aonde mandar eu irei 
Seu amor eu não posso ocultar 
Quero anunciar para o mundo ouvir 
Que Jesus é o nosso Salvador 
 
Grato eu estou Senhor 
Porque me confiaste 
A missão de proclamar o seu eterno amor 
Mesmo sendo tão pequeno 
Me deste autoridade 
De em seu nome anunciar 
A paz e a liberdade 

 

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. 
 
4.  Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 12, 28b-34 

 
Naquele tempo: Um mestre da Lei, aproximou-se de Jesus e perguntou: 

'Qual é o primeiro de todos os mandamentos?' 
Jesus respondeu: 'O primeiro é este: Ouve, ó Israel! 
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu 
coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força! 

O segundo mandamento é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo! 
Não existe outro mandamento maior do que estes'. 

O mestre da Lei disse a Jesus: 'Muito bem, Mestre! Na verdade, é como disseste: 
Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a 
mente, e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os 
holocaustos e sacrifícios'. 

Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência, e disse: 'Tu não estás longe 
do Reino de Deus'. 

E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. 
 
Palavra da Salvação. 

 
 
- Façamos um instante de silêncio.  
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5. Reflexão:  
 

Jesus o vem ensinar ao mestre da lei, o primeiro mandamento da Lei de Deus: 
“Amar a Deus sobre todas as coisas” e o segundo: “Amar ao próximo como a ti mesmo.” 
 Percebemos que o mestre da lei reconhece Jesus como sendo O Mestre e Senhor.  
 

O primeiro destes preceitos é cumprido quando, por causa de Deus, buscamos 
com toda sinceridade observar o segundo, isto é: amamos o Senhor de todo o coração 
quando é por amor a Ele que amamos ao próximo. Disto se vê que esses dois amores, 
longe de se oporem um ao outro, na verdade se complementam mutuamente, porque 
"aquele que não ama seu irmão, a quem vê", diz São João, "é incapaz de amar a Deus, a 
quem não vê" (1Jo 4, 20). É no próximo, portanto, que temos ocasião de amar 
concretamente a Deus, e é do amor que temos a Ele, antes de tudo, que a caridade para 
com nossos irmãos recebe todo o seu valor, todo o seu sentido, todo o seu mérito. Que à 
nossa vida de oração não falte, pois, esse "ingrediente" essencial e indispensável a uma 
vida de genuína santidade: esforçar-se com todas as forças, confiante no auxílio da graça, 
por amar a Deus presente em nossos semelhantes. 
 

"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, 

 Rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. 
 
Peçamos a Nossa Senhora, nossa Mãezinha querida, que caminhe conosco, em 

nosso Movimento, consagrando 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. 

Rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. 
 
Te pedimos Senhor, por todos os missionários e missionárias espalhados por todo 

o mundo, que o Senhor possa através do Espírito Santo, fortalecer a caminhada de cada 
um, tanto na vida material como na vida espiritual.  

Rezemos: Senhor escutai a nossa prece/ 
 
Te suplicamos Senhor, por nossos queridos sacerdotes, que se encontram 

enfermos, que sejam amparados pelas Mãos Maternas de Nossa Senhora e tenham 
animo, sendo restaurados em suas dores e fragilidades. 

Rezemos: Senhor escutai a nossa prece. 

Rezemos 3 Ave Marias pela perseverança de todo o Clero… 
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6.  Oração do Mês Missionário                   
               
 
 

Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão. Nós te 
suplicamos: Derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a 
pobreza, a injustiça, agravadas pela pandemia. 
 

Concede-nos a coragem para testemunhar, com ousadia profética e crendo que 
ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do 
Pai. 
Maria, mãe missionária, e São José, protetor da família, 
inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. 
Amém. 
 
https://www.pom.org.br/campanha-missionaria-2021/ 
 

 Pai-Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai... 
 
7. 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”. 

 
8. 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. 
 Demonstrou o poder de seu braço, 
dispersou os orgulhosos. 
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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. 
 
9. 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. 

 

10. 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. 
 

“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 
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