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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 – 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 atendidas na
presença da Vossa divina Majestade. Por Cristo, nosso Senhor.
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
A – Graça e Paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo!
264. A primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, aquela
experiência de sermos salvos por Ele que nos impele a amá-Lo cada vez mais. Com
efeito, um amor que não sentisse a necessidade de falar da pessoa amada, de a
apresentar, de a tornar conhecida, que amor seria? Se não sentimos o desejo intenso de
comunicar Jesus, precisamos de nos deter em oração para Lhe pedir que volte a cativarnos. Precisamos de o implorar cada dia, pedir a sua graça para que abra o nosso coração
frio e sacuda a nossa vida tíbia e superficial. Colocados diante d’Ele com o coração
aberto, deixando que Ele nos olhe, reconhecemos aquele olhar de amor que descobriu
Natanael no dia em que Jesus Se fez presente e lhe disse: «Eu vi-te, quando estavas
debaixo da figueira!» (Jo 1, 48). Como é doce permanecer diante dum crucifixo ou de
joelhos diante do Santíssimo Sacramento, e fazê-lo simplesmente para estar à frente dos
seus olhos! Como nos faz bem deixar que Ele volte a tocar a nossa vida e nos envie para

comunicar a sua vida nova! Sucede então que, em última análise, «o que nós vimos e
ouvimos, isso anunciamos» (1 Jo 1, 3). A melhor motivação para se decidir a comunicar o
Evangelho é contemplá-lo com amor, é deter-se nas suas páginas e lê-lo com o coração.
Se o abordamos desta maneira, a sua beleza deslumbra-nos, volta a cativar-nos vezes
sem conta. Por isso, é urgente recuperar um espírito contemplativo, que nos permita
redescobrir, cada dia, que somos depositários dum bem que humaniza, que ajuda a levar
uma vida nova. Não há nada de melhor para transmitir aos outros.
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20131124_evangelii-gaudium.html#O_encontro_pessoal_com_o_amor_de_Jesus_que_nos_salva

Auxiliados por todos os Santos deste Mês Missionário, peçamos ao Espírito Santo
um coração manso e humilde como o de Nosso Senhor Jesus Cristo, para redescobrirmos
o tesouro que habita em nós e que este, não pode ficar fechado em si mesmo, e sim, se
dar ao outro.
Cantemos:
1. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e
rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor.
Refrão: Onde há ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu
leve a união e tua paz!
2. Mesmo que haja um só coração, que dúvida do bem, do amor e do céu, Quero com
firmeza anunciar: a Palavra que traz a clareza da Fé.
3. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade, fruto de tua luz. Onde encontrar
desespero, que eu leve a esperança do teu nome, Jesus!
4. Onde eu encontrar um irmão, a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem
no seu coração, semear alegria pra florir gratidão!
3. Invocando o Espírito Santo:
A – 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. Atentamente ouçamos a Palavra
Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo 3,14-4,2
Caríssimo: Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade; tu
sabes de quem o aprendeste.
Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras: elas têm o poder de te
comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para
corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado
para toda boa obra.
Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em
virtude da sua manifestação gloriosa e do seu Reino, eu te peço com insistência:
proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende,
aconselha, com toda a paciência e doutrina.
Palavra do Senhor. Graças a Deus
Façamos um instante de silêncio... logo após, meditemos esta mensagem.
5- REFLEXÃO: MENSAGEM DE SUA SANTIDADE
PAPA FRANCISCO
PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES DE 2022
[23 de outubro de 2022]
«Sereis minhas testemunhas» (At 1, 8)

Na evangelização, caminham juntos o exemplo de vida cristã e o anúncio de Cristo.
Um serve ao outro. São os dois pulmões com que deve respirar cada comunidade para
ser missionária. Este testemunho completo, coerente e jubiloso de Cristo será
seguramente a força de atração para o crescimento da Igreja também no terceiro milénio.
Assim, exorto todos a retomarem a coragem, a ousadia, aquela parresia dos
primeiros cristãos, para testemunhar Cristo, com palavras e obras, em todos os ambientes
da vida. Ao exortar os discípulos a serem as suas testemunhas, o Senhor ressuscitado
anuncia aonde são enviados: «Em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos
confins do mundo» (At 1, 8). Aqui emerge muito claramente o caráter universal da missão
dos discípulos.
Os Atos dos Apóstolos narram-nos este movimento missionário: o mesmo dá-nos
uma imagem muito bela da Igreja «em saída» para cumprir a sua vocação de
testemunhar Cristo Senhor, orientada pela Providência divina através das circunstâncias
concretas da vida. Com efeito, os primeiros cristãos foram perseguidos em Jerusalém e,
por isso, dispersaram-se pela Judeia e a Samaria, testemunhando Cristo por toda a parte
(cf. At 8, 1.4).
Ao anunciar aos discípulos a missão de serem suas testemunhas, Cristo
ressuscitado prometeu também a graça para uma tão grande responsabilidade:
«Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas» (At 1, 8). Com
efeito, segundo a narração dos Atos, foi precisamente a seguir à descida do Espírito
Santo sobre os discípulos de Jesus que teve lugar a primeira ação de testemunhar Cristo,
morto e ressuscitado, com um anúncio querigmático: o chamado discurso missionário de
São Pedro aos habitantes de Jerusalém. Assim começa a era da evangelização do

mundo por parte dos discípulos de Jesus, que antes apareciam fracos, medrosos,
fechados. O Espírito Santo fortaleceu-os, deu-lhes coragem e sabedoria para
testemunhar Cristo diante de todos.
Como «ninguém pode dizer: “Jesus é Senhor” senão pelo Espírito Santo» (1
Cor 12, 3), também nenhum cristão poderá dar testemunho pleno e genuíno de Cristo
Senhor sem a inspiração e a ajuda do Espírito. Por isso cada discípulo missionário de
Cristo é chamado a reconhecer a importância fundamental da ação do Espírito, a viver
com Ele no dia a dia e a receber constantemente força e inspiração d'Ele. Mais,
precisamente quando nos sentirmos cansados, desmotivados, perdidos, lembremo-nos de
recorrer ao Espírito Santo na oração (esta – permiti-me destacá-lo mais uma vez – tem
um papel fundamental na vida missionária), para nos deixarmos restaurar e fortalecer por
Ele, fonte divina inesgotável de novas energias e da alegria de partilhar com os outros a
vida de Cristo. «Receber a alegria do Espírito é uma graça; e é a única força que
podemos ter para pregar o Evangelho, confessar a fé no Senhor» (Francisco , Mensagem às
Pontifícias Obras Missionárias, 21/V/2020). Assim, o Espírito é o verdadeiro protagonista da
missão: é Ele que dá a palavra certa no momento justo e sob a devida forma.
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/missions/documents/20220106-giornata-missionaria.html

6. A- Rezando a Palavra de Deus
L1. “Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade”
Nesta passagem, Paulo exorta Timóteo a permanecer firme na verdade que ele traz
impresso em si. Pensemos: Diante de nossos familiares, amigos ou conhecidos, temos
coragem para, em Nome de Jesus Cristo pelas Sagradas Escrituras, exortamos no amor
os nossos, ou somos covardes?
A – Rezemos pelos Sacerdotes suplicando-lhes o Dom da Fortaleza, para se manterem
enraizados na Fé em Jesus Cristo o Sumo Sacerdote, sendo restaurados e fortalecidos
pelo Espírito Santo nas áreas onde necessitam do auxílio Divino para se levantarem e
seguirem na Missão com a mesma coragem e entusiasmo de Paulo.
Pai Nosso...
A – Pedindo a intercessão de Maria.
L2. “elas ( As Sagradas Escrituras) têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz
à salvação pela fé em Cristo Jesus”. Como temos vivido nossa vida em termos de estudo
da Palavra?
A – Peçamos a intercessão de Nossa Senhora Aparecida pela Igreja, que como na
época de São Francisco de Assis, o qual O Senhor ordenou: “Reconstrói a Minha Igreja”,
esta ordem dada à Francisco; aos Discípulos; possam hoje arder em nossos corações
como uma centelha que nos leve ao reconhecimento de sermos verdadeiros cristãos, que
se levantam como um Exército em ordem de batalha, que não teme testemunhar a
verdade com sabedoria, no Espírito.
A – Consagremos a Nossa Mãe Aparecida toda Igreja de Jesus Cristo: Ave Maria...

A - Por intercessão de Santa Terezinha!
L3 - “a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra”.
Como chegar a esta perfeição e estar qualificado, se eu não buscar o conhecimento?
Como posso dizer que Amo o Senhor, sem o conhecer?
A - Por mais árduo que seja o desafio na atualidade em que vivemos, tenhamos a firme
certeza e confiança que jamais estaremos sozinhos na missão. Jesus garante que estará
conosco todos os dias, até o fim do mundo (cf. Mt 28, 20). Que firmes nesta promessa de
Jesus a nós, busquemos zelar pela Sabedoria que a Igreja nos concede.
A – Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face!
T. Rogai por nós e ajudai-nos a viver o amor. Derramai, Santa Teresinha, uma chuva de
rosas sobre a Igreja, sobre os nossos Sacerdotes.
A - Supliquemos o Espírito Santo por nossos Sacerdotes.
L4 -“...proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende,
aconselha, com toda a paciência e doutrina”. Que nossos Sacerdotes sejam imbuídos de
coragem para proclamarem com ousadia a Palavra, mesmo a nós, suas ovelhas, que
necessitamos de correção, de conselhos para sermos moldados à forma de Deus e não
desviarmos do caminho reto.
A - Divino Espírito Santo, iluminai-nos!
7. Preces Comunitárias
A. Irmãos caríssimos, roguemos a Deus Pai todo-poderoso em favor de seu povo e de
seus filhos prediletos, os Sacerdotes, rezando:
T.: Fazei-nos instrumentos de Vossa Paz.
L1: Senhor, que nos destes a graça de nos chamarmos e sermos vossos amigos, fazei que
unidos em Teu Santo Nome, como Igreja proclamemos sem medo, as vossas maravilhas
por toda a terra:
T.: Fazei-nos instrumentos de Vossa Paz.

L2: Senhor inspirai vossos amados filhos, os Sacerdotes, a viverem dignamente segundo
a vossa vontade, e ajudai-os a dar abundantes frutos de boas obras para o Vosso Reino.
T.: Fazei-nos instrumentos de Vossa Paz.

L3: Senhor, que nos convidastes para tomar parte no banquete celeste, pela comunhão do
pão descido do céu, dai-nos alcançar a perfeição na vivência da doutrina.
T.: Fazei-nos instrumentos de Vossa Paz.

L4: Senhor, por nossa intercessão, acolhei com vosso amor misericordioso os que se
afastaram da Igreja, que recuperem a Fé, encontre-o no caminho e retornem à casa do Pai.
T.: Fazei-nos instrumentos de Vossa Paz.
L5 – Senhor, amparai e santificai os vossos Sacerdotes mediante os sofrimentos e
sacrifícios, transformando suas lidas diárias em anúncio do Evangelho.
T.: Fazei-nos instrumentos de Vossa Paz.
L6 – Senhor te pedimos por toda a nossa Diocese, Clero e Povo de Deus, para que
reinflamados de amor por Ti, sejamos cristãos(âs) ousados(as) mesmo em meio aos
desafios que cada um segundo sua missão, encontram pelo caminho.
T.: Fazei-nos instrumentos de Vossa Paz.
L7 – Senhor, te louvamos e agradecemos por este dia 08 de Outubro, dia em que
acolheremos nossos Neos Sacerdotes: o padre Cauê e o padre Jorge, que através do
sim destes Teus amigos, nossa Diocese seja restaurada.
T.: Fazei-nos instrumentos de Vossa Paz.
L8 – Senhor, recebei em Vosso Reino os nossos Sacerdotes, Diáconos e Missionários
falecidos, que possam contemplar a Vossa Luz Eterna.
T.: Faze-nos instrumentos de Vossa Paz.
L9 – Senhor, te pedimos, iluminai o povo brasileiro, os eleitores, e também os candidatos
para as Eleições deste ano, que sejamos conduzidos pelo Santo Espírito.
T.: Fazei-nos instrumentos de Vossa Paz.
A – Pai-Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai...
8. Oração de Santa Teresinha do Menino Jesus
A - 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
A – Louvemos a Mãe de Deus, rezando o Cântico do Magnificat:
Lado A: 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 chamarme de 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.

10. Canto Final: Doce é sentir
Pode ser rezado ou cantado
Doce é sentir em meu coração
Humildemente vai nascendo o amor.
Doce é saber não estou sozinha
Sou uma parte de uma imensa vida.
Que generosa reluz em torno a mim
Imenso dom do seu amor sem fim.
O céu nos deste e as estrelas claras
Nosso irmão sol, nossa irmã a lua
Nossa mãe terra com frutos, campos,
Flores, Fogo e o vento, o ar e a água pura
Fonte de vida de tua criatura.
Imenso dom do seu amor sem fim
Imenso dom do seu amor sem fim.

11. Bênção 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.

Sugestões de gestos concretos para o Mês Missionário:
* Falar sobre o ser missionário entre vocês, o movimento mães e madrinhas/ pais e
padrinho;
* Participar de eventos missionários em sua Paróquia;
* Rezar o Rosário por nossos missionários e sacerdotes.
IMPORTANTE:
NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022 ÀS 16H00 NA CATEDRAL NOSSA SENHORA DO
CARMO - SANTA MISSA DO MOVIMENTO MÃES E MADRINHAS/ PAIS E
PADRINHOS ORANTES PELOS SACERDOTES, PRESIDIDA POR NOSSO BISPO
DIOCESANO, DOM PEDRO CARLOS CIPOLINNI.

Deus abençoe nossos amados: padre Cauê e padre Jorge.

