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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! 
 
 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 da Bíblia 

 
 O mês de setembro, é dedicado à Bíblia, isso desde 1971 No dia 30, a Igreja 
celebra o dia de São Jerônimo (ele nasceu em 340 e faleceu em 420 dC). 

São Jerônimo foi um grande biblista, foi ele quem traduziu a Bíblia dos 
originais (hebraico e grego) para o latim, que naquela época era a língua falada no 
mundo e usada na liturgia da Igreja.  
 “A escritura contém todos os mistérios do Senhor, falando do Emanuel, o 
nascido da Virgem, o realizador de obras e sinais estupendos, o morto e o 
sepultado, o ressurgido dos infernos e o salvador de todos os povos. Tudo que há 
nas santas Escrituras, tudo o que a língua humana pode proferir e uma inteligência 
mortal receber, está contido neste livro”. (Liturgia das Horas – 30 de setembro – 
São Jerônimo, Presbítero e Doutor da Igreja). 
 A Bíblia – Palavra de Deus – é o fruto da comunicação entre Deus que se 
revela e a pessoa que acolhe e responde à revelação. Por isso, a Bíblia é formada 
por histórias de um povo, o Povo de Deus, que teve o dom de interpretar sua 
realidade à luz da presença de Deus e compreender que a vida é um projeto de 
amor que parte de Deus e volta para Ele. 
  

 Que neste tempo em que vivemos, possamos nos dedicar à leitura orante, a 
escuta de Deus, que vem ao nosso encontro e se dá todo a nós. Que possamos 
corresponder a este Amor deixando-nos atrair pelo Senhor, que quer nos ouvir, 
mas, que também vem nos falar através da Sagrada Escritura. 
 
3. Invocando o Espírito Santo: 

 
  Ó Espírito Santo, / dai-nos corações grandes abertos à vossa silenciosa e 

forte Palavra inspiradora, / e fechados a todas as ambições mesquinhas; / dai-nos 
corações alheios a qualquer desprezível competição humana / e compenetrados 
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do sentido da Santa Igreja; / dai-nos corações grandes, / desejosos de se tornarem 
semelhantes ao manso Coração do Senhor Jesus; / dai-nos corações grandes e 
generosos para superarmos todas as provações, / todo tédio, todo cansaço, toda 
desilusão, todas as ofensas; / dai-nos corações grandes e humildes até o sacrifício, 
quando necessário; / corações cuja felicidade seja palpitar com o Coração de Cristo 
/ e cumprir fielmente toda vontade do Pai celeste. Amem. 

 
4. Palavra de Deus  
 
Leitura do livro de Esdras (2Esd 8,1-4a.5-6.7b-12): 
 

Naqueles dias, todo o povo israelita se reuniu como um só homem 
na praça de Jerusalém que está em frente da Porta das Águas. Disse-
ram ao escriba Esdras que trouxesse o Livro da Lei de Moisés, que o 
Senhor havia prescrito a Israel. Então o sacerdote Esdras trouxe o Livro 
da Lei perante a assembleia de homens e mulheres e todos os que 
eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. 
Desde a aurora até ao meio-dia, fez a leitura do Livro, na praça situada 
em frente da Porta das Águas, diante dos homens e mulheres e todos 
os que eram capazes de compreender. Todo o povo ouvia atentamente 
a leitura do Livro da Lei. O escriba Esdras estava de pé num estrado de 
madeira feito de propósito. Estando assim em plano superior a todo o 
povo, Esdras abriu o Livro à vista de todos; e quando o abriu, todos se 
levantaram. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o 
povo respondeu, erguendo as mãos: «Amem! Amem!». E prostrando-se 
de rosto por terra, adoraram o Senhor.  

 
 Os levitas explicavam a Lei ao povo, que permanecia de pé. 

Liam, clara e distintamente, o Livro da Lei de Deus e explicavam o seu 
sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Então o go-
vernador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras, bem como os levitas, 
que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: «Hoje é um dia consa-
grado ao Senhor vosso Deus. Não vos entristeçais nem choreis».  Por-
que todo o povo chorava, ao escutar as palavras da Lei . Depois Nee-
mias acrescentou: «Ide para vossas casas, comei uma boa refeição, to-
mai bebidas doces e reparti com aqueles que não têm nada preparado. 
Hoje é um dia consagrado a nosso Senhor; portanto, não vos entriste-
çais, porque a alegria do Senhor é a vossa fortaleza». Os levitas acal-
mavam o povo, dizendo: «Não vos lamenteis nem aflijais, porque este 
dia é santo». E todo o povo se retirou para comer e beber, repartindo 
com quem não tinha nada, e manifestaram grande alegria, porque ti-
nham compreendido as palavras que lhes anunciaram.  

 
Palavra do Senhor 
 Graças a Deus. 
 
 
Por uns instantes de silêncio, façamos a leitura abaixo, que nos 

auxiliará no aprofundamento da Palavra de Deus. 



 

 

 5. Catequese do santo padre o Papa Francisco 

A leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada de oração, pois “as 

palavras da Sagrada Escritura não foram escritas para permanecer presas nos 

papiros, nos pergaminhos ou no papel, mas para serem recebidas por uma pes-

soa que reza, fazendo-as brotar no próprio coração. A palavra de Deus vai ao co-

ração”. 

A palavra de Deus, porque foi escrita para cada pessoa, ilumina a vida da-

quele que a recebe com o coração aberto, ela nunca “deixa as situações como 

antes”. 

Não basta recitar versículos, alerta o Papa, “incomoda-me quando ouço 

cristãos a recitar versículos da Bíblia como papagaios”, é preciso ouvir, deixar que 

a palavra fale. “Lemos as Escrituras para que elas ‘nos leiam'”, disse. 

Sobre o método da “lectio divina” o Papa explicou que o primeiro passo é a 

“obediência” ao texto, compreender o que significa o texto em si mesmo. Depois 

dialogar com a Sagrada Escritura, o que me quer dizer aquele texto? Por fim, o úl-

timo passo é a contemplação, “aqui as palavras e os pensamentos dão lugar ao 

amor, como entre os noivos que por vezes se olham em silêncio. O texto bíblico 

permanece, mas como um espelho, como um ícone a ser contemplado. E assim 

tem-se o diálogo”. 

“Os cristãos – referiu o Papa – se identificam tão intimamente com a Pala-

vra que, mesmo se todas as Bíblias do mundo fossem queimadas, um “molde” 

dela ainda poderia ser salvo através da marca que deixou na vida dos san-

tos”. Pela oração, “a Palavra de Deus vem habitar em nós e nós habitamos nela”. 

A terminar a catequese, Francisco fez referência à dupla atitude do cristão 

diante da Sagrada Escritura. Por um lado a obediência “porque ouve a Palavra de 

Deus”, por outro, a criatividade “porque tem dentro o Espírito Santo que o impele 

a praticá-la, a anunciá-la”. Estas são as coisas novas e velhas que o escriba ins-

truído tira do seu tesouro que é o seu coração, recordou o Papa. 



 

 

“As Sagradas Escrituras são um tesouro inesgotável. Que o Senhor nos 

conceda, a todos nós, haurir delas cada vez mais através da oração”. 

 https://www.jornaldamadeira.com/2021/01/27/catequese-do-papa-aproximar-se-da-biblia-nao-para-a-instrumentali-

zar-mas-para-um-encontro-com-deus/ 

6. Façamos uma boa Leitura da Palavra de Deus retirada do livro de Es-
dras, usando o método da Lectio Divina,a leitura orante, como acaba-
mos de aprender com a catequese de nosso querido Papa Francisco.  

 
1º- obediência ao texto: fazer a leitura do texto, com atenção ao 

que se fala. 
2º- dialogar com a Sagrada Escritura se perguntando o que o 

texto quer dizer para você em particular.  
 
3º- A contemplação: o diálogo entre você e Nosso Senhor Jesus 

Cristo, 
Amar e deixar-se amado. Inflamar-se por esta Palavra Viva, que 

cura, que liberta e que impulsiona a transbordar este Amor, Amor que 
não é egoísta, mas, um Amor que edifica, que faz crescer e nos inspira 
a sair de nós mesmos, para ir ao encontro do próximo, “como a terra se-
denta e sem água” (SL 62), que recebendo a água, se espalha enxar-
cando o que está ao seu redor. 

Retornemos à Palavra e façamos nossas orações. 
 
Que possamos abraçar a Santa Igreja, como membros vivos, 

como operários, que transmitem a Palavra de Deus, que nos dá vida, e 
nos faz desejar que o outro também tenha vida.  

 
“Permaneçamos unidos à videira”! 
Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai…. 
 
 

7. Rezemos com Salmo 18  
 

A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma; as ordens do Se-
nhor são firmes, dão sabedoria aos simples. Rezemos por nosso santo 
padre o Papa Francisco, por nosso bispo Dom Pedro e bispo Emérito 
Dom Nelson, por todo o Clero, por nossa Diocese, por nossos pastores, 
que conduzam com sabedoria o rebanho que lhes foram confiados. 

Ave Maria… 
 
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; os manda-

mentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. Rezemos por todo o 
povo cristão, por aqueles que são perseguidos ao anunciar o Cristo 
Vivo e Ressuscitado através da Palavra, que sejam fortalecidos em sua 
fé e perseverantes até o fim. Ave Maria… 



 

 

O temor do Senhor é puro e permanece eternamente; os juízos do 
Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. Rezemos por nós mes-
mos e pelo mundo inteiro, que tenhamos um coração reto, busquemos 
conhecer a verdade, temendo ao Senhor, e unidos à Ele, possamos 
passar por todas as tribulações para alcançarmos o céu, que nos é pre-
parado pelo Deus Amor. 
Ave Maria… 
 
Aceitai as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração 
estejam na vossa presença: Vós, Senhor, sois o meu amparo e reden-
tor. 
Amém. 
Santo Anjo… 
 
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”. 
 
– Pai-Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai... 
 
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; 
eis que 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. 
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: Força e vitória – Eliana Ribeiro 
 
Todo joelho se dobrará 
E toda língua proclamará 
Que Jesus Cristo é o Senhor 
Todo joelho se dobrará 
E toda língua proclamará 
Que Jesus Cristo é o Senhor 

Nada poderá me abalar 
Nada poderá me derrotar 
Pois minha força e vitória 
Tem um nome 
É Jesus 
Nada poderá me abalar 
Nada poderá me derrotar 
Pois minha força e vitória 
É Jesus 

Quero viver tua palavra 
Quero ser cheio do teu Espírito 
Mas só te peço, livra-me do mal 
Quero viver tua palavra 
Quero ser cheio do teu Espírito 
Mas só te peço, livra-me do mal. 

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. 
 
Gestos concretos 

• Reservar alguns minutos no meu dia para ler e rezar um trecho da Palavra de Deus neste mês da 
Bíblia. 

• Rezar por Dom Nelson que no dia 11 de Setembro comemora seu aniversário natalício. 
Deus abençoe. Abraço fraterno.  



 

 

 
 
 


