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Chamada nos evangelhos «a Mãe de Jesus» (Jo 2, 1; 19, 25), Maria é aclamada, sob o impulso do Espírito Santo e desde 

antes do nascimento do seu Filho, como «a Mãe do meu Senhor» (Lc 1, 43). Com efeito, Aquele que Ela concebeu como 
homem por obra do Espírito Santo, e que Se tornou verdadeiramente seu Filho segundo a carne, não é outro senão o Filho 

eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é, verdadeiramente, 
 Mãe de Deus («Theotokos») 

Catecismo da Igreja Católica , 495 
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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! 

 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 
 
 Nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor de nossas vidas! 

 Novo ano! Depende de mim e de você. Somos responsáveis pelo novo, independente do 
que vamos passar, somos convidados a renovar nossa confiança e nossa fé no Deus-
conosco que acabamos de celebrar no Natal. Se, por um lado, nos abatem as 
dificuldades, as tristezas deste tempo em que vivemos em 2020, a Pandemia, as perdas, 
as fraquezas, o mal e o pecado que vemos na sociedade e em nós mesmos, por outro, 
somos revigorados na força do Espírito Santo.  

Pedimos a Deus que Aquele mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, quando foi 
batizado por João no Rio Jordão, desça abundantemente sobre toda a Igreja, sobre 
nossas comunidades, sobre a nossa família, sobre toda humanidade. 

Neste ano de São José, peçamos sua intercessão, para que cuide de nós, como cuidou 
do Menino Jesus, nos proteja, proteja a Igreja, nosso santo padre o Papa Francisco, 
nosso Bispo Dom Pedro Carlos, Dom Nelson, todos os nossos amados Sacerdotes, 
Diáconos, Seminaristas e Vocacionados. 

Sejamos firmes e fiéis à esta missão de intercedermos juntos (as) à Nossa Mãe Maria 
Santíssima, por nossos pastores, seja sozinho, seja em grupo, seja online, sejamos fiéis 
no pouco, sejamos gratas por este Santo Ministério, sejamos gratas por ser Igreja. 

 

         São José, rogai por nós e providenciai! 

Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos 

Orantes para os Sacerdotes 
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3. 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. Palavra de Deus Marcos (1, 7-11) – O Batismo de Jesus. 
 
 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos  
 

Naquele tempo: João Batista pregava, dizendo: 'Depois de mim virá alguém mais 
forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. 
Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo.' 
 

Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia, e foi batizado por João no rio 
Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito, como pomba, descer 
sobre ele. E do céu veio uma voz: “Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-
querer.” 

 
Palavra da Salvação. 

 
5. Reflexão:  

  Cristo é iluminado no batismo, recebemos com ele a luz; Cristo é batizado, 
desçamos com ele às águas para com ele subirmos. 

  

 João batiza e Jesus aproxima-se; talvez para santificar igualmente aquele que o 

batiza e, sem dúvida, para sepultar nas águas o velho Adão. Antes de nós, e por nossa 

causa, ele que é Espírito e carne santificou as águas do Jordão, para assim nos iniciar 

nos sacramentos mediante o Espírito e a água.  

 João reluta, Jesus insiste. Eu é que devo ser batizado por ti (cf. Mt 3, 14), diz a 

lâmpada ao Sol, a voz à Palavra, o amigo ao Esposo, diz o maior entre todos os nascidos 

de mulher ao Primogênito de toda criatura, aquele que estremecera de alegria no seio 

materno ao que fora adorado no seio de sua Mãe, o que era e seria precursor ao que já 

tinha vindo e de novo há de vir. Eu é que devo ser batizado por ti. Podia ainda 

acrescentar: e por causa de ti, pois sabia que iria receber o batismo de sangue ou que, 

como Pedro, não lhe seriam apenas lavados os pés. 

 Jesus sai das águas, elevando consigo o mundo que estava submerso, e vê 

abrirem-se os céus de par em par, que Adão tinha fechado para si e sua posteridade, 

assim como o paraíso lhe fora fechado por uma espada de fogo. 

 O Espírito, acorrendo àquele que lhe é igual, dá testemunho da sua divindade. Vem 

do céu uma voz, pois também vinha do céu aquele de quem se dava testemunho. E ao 

mostrar-se na forma corporal de uma pomba, o Espírito glorifica o corpo de Cristo, já que 
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este, por sua união com a divindade, é o corpo de Deus. De modo semelhante, muitos 

séculos antes, uma pomba anunciara o fim do dilúvio. 

 Veneremos o batismo de Cristo e celebremos dignamente esta festa. 

 Permanecei inteiramente puros e purificai-vos sempre mais. Nada agrada tanto a 

Deus quanto o arrependimento e a salvação do homem, para quem se destinam todas as 

suas palavras e mistérios. Sede como luzes no mundo, isto é, como uma força vivificante 

para os outros homens. Permanecendo como luzes perfeitas diante da grande Luz, sereis 

inundados pelo esplendor dessa Luz que brilha no céu e que acabastes de receber, 

embora não em plenitude, o único raio que procede da única Divindade, em Jesus Cristo, 

nosso Senhor, a quem pertencem a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém.     

 

(Liturgia das Horas - Dos Sermões de São Gregório de Nazianzo, Bispo – Séc. IV – O 
Batismo de Cristo) 
 
- Façamos um instante de silêncio... 
 
6. Rezando a Palavra de Deus 
 

 Ser Sacerdote, na Igreja, significa entrar nesta autodoação de Cristo, mediante o 
sacramento da Ordem, e entrar totalmente nela. Jesus doou a vida por todos, mas, de 
modo particular, consagrou-Se por aqueles que o Pai já lhe tinha confiado, para que 
fossem consagrados na verdade, isto é, Nele, e pudessem falar e agir em Seu nome, 
representá-Lo, prolongar os Seus gestos salvíficos: partir o Pão da Vida e perdoar os 
pecados.  
 
 Rezemos a Oração que o Senhor Jesus nos ensinou, para a santificação de todos 
os Sacerdotes: Pai Nosso... 
 
   O Sacerdote que reza, e que reza bem, é progressivamente esvaziado de si 
mesmo e cada vez mais unido a Jesus Bom Pastor e Servo dos irmãos e irmãs. Em 
conformidade com Cristo, também o Sacerdote “dá a vida” pelas ovelhas que lhe são 
confiadas. Assim a própria vida de Cristo Jesus é comunicada a todo o rebanho, mediante 
os ministros sagrados. 
    
 Peçamos a Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes, que abençoe nossos Padres: Ave 
Maria… 
 

 Homem de penitência, São João Maria Vianney tinha compreendido que “o padre, 
antes de tudo, deve ser homem de oração”. Todos conhecem as longas noites de 
adoração que esse jovem pároco de uma aldeia passava diante do Santíssimo 
Sacramento. O Sacrário de sua igreja tornou-se o foco de sua vida pessoal e do seu 
apostolado.  
  
 Peçamos a São João Maria Vianney, Padroeiro de todos os Sacerdotes, que os 
ajude a rezar a serem cada vez mais unidos a Jesus no Santíssimo Sacramento. 
 
 Senhor, por intercessão do Cura d’Ars, escutai a nossa prece! 
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 Pelo Sacramento da Ordem, os Presbíteros são configurados com Cristo 
Sacerdote, como ministros da cabeça, para a construção e edificação do seu corpo, que é 
a Igreja, enquanto cooperadores da Ordem episcopal. Já pela consagração do batismo 
receberam com os fiéis o sinal e o dom de tão insigne vocação e graça, para que, mesmo 
na fraqueza humana, possam e devam alcançar a perfeição, segundo a Palavra do 
Senhor: “Sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito” (Mt 5, 48). 
 
 Rezemos para que o Povo de Deus viva intensamente sua vocação batismal. Que 
todos os Sacerdotes se comprometam cada vez mais com sua vocação e missão. 
 
Senhor, escutai a nossa prece! 
 
6. Preces Comunitárias  
 

 O Salvador foi batizado e renovou o velho homem; pela água restaurou a natureza 
corrompida; revestiu-nos de uma veste incorruptível e imortal. Oremos a nosso Redentor 
que quis ser batizado por João no Rio Jordão para que sejamos criaturas novas pela água 
e pelo Espírito. 

 Senhor, enviai-nos vosso Espírito.  
 

 Cristo, que fizestes brilhar sobre nós a luz da epifania, concedei vossa luz a todo 
clero, a nosso bispo diocesano Dom Pedro, nosso bispo emérito Dom Nelson, aos nossos 
Sacerdotes, Diáconos e Seminaristas, a fim de que se deixem iluminar e tocar por Vós, 
sendo conduzidos por Teu Santo Espírito. Nós vos pedimos. 

 Senhor, enviai-nos vosso Espírito.  
 

 Cristo, que recebestes o batismo de vosso servo João para nos ensinar o caminho 
da humildade, concedei a todos nós cristãos, o espírito de humildade, para que tenhamos 
consciência de que os dons de cada um, unidos a serviço da Igreja, nos faz um só 
Contigo. Nós vos pedimos. 

 Senhor, enviai-nos vosso Espírito.  
 

 Cristo, que pelo vosso batismo santificastes a criação inteira e abristes aos 
batizados as portas da conversão, fortalecei vossos Sacerdotes, para que sejam fiéis ao 
Ministério por Ti confiado e se dediquem a cada dia, ministrando os Sacramentos. Nós 
vos pedimos. 

 Senhor, enviai-nos vosso Espírito.  
 

 Cristo, Filho amado, em quem o Pai põe todo o seu agrado, enviai o Espírito Santo 
sobre todos os povos que gemem e sofrem neste tempo de Pandemia, fortalecendo-os, 
revigorando as forças, ajudando a cada um passar por este tempo de tribulação. Nós vos 
pedimos. 

 Senhor, enviai-nos vosso Espírito.  
 
  Cristo, Salvador da humanidade, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo para o 
ministério da salvação, fazei que todos vos reconheçam e creiam em Vós, por meio da 
pregação e do testemunho de vossos Sacerdotes, e assim todos alcancemos a vida 
eterna. Nós vos pedimos.   

 Senhor, enviai-nos vosso Espírito.  
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  Cristo, nossa Esperança, que conduzis para a luz da salvação os povos que se 
acham nas trevas, recebei no vosso Reino os Sacerdotes, os Religiosos e Religiosas 
falecidos (as), vítimas da Covid 19, e todos os nossos irmãos e irmãs que já partiram 
desta vida.  Nós vos pedimos.  

 Senhor, enviai-nos vosso Espírito.  
 
7. Oração pelos Sacerdotes 
 

Senhor Jesus, presente no Santíssimo Sacramento do Altar, que vos quisestes 
perpetuar entre nós por meio de vossos Sacerdotes, fazei com que suas palavras sejam 
somente as vossas, que seus gestos sejam os vossos, que sua vida seja o fiel reflexo da 
vossa.  

Que eles sejam os homens que falem a Deus dos homens e falem aos homens de 
Deus.  

Que não tenham medo de servir, servindo a Igreja como ela precisa e deve ser 
servida.  

Que sejam homens, testemunhas do Eterno em nosso tempo, caminhando pelas 
estradas da história com vossos passos e fazendo o bem a todos.  

Que sejam fiéis aos seus compromissos, zelosos de sua vocação e de sua entrega, 
claros reflexos da própria identidade e que vivam com alegria o dom recebido.  
Tudo isso vos peço pela intercessão de vossa Mãe Santíssima: Ela que esteve presente 
em vossa vida, esteja sempre presente na vida dos vossos Sacerdotes. Amém 
 
 Pai Nosso, Ave, Maria, Glória ao Pai... 
 
8. Oração de Santa Teresinha do Menino Jesus  
 
 Rezemos juntos, agora, 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”. 

 

 

 
 

 

http://blog.cancaonova.com/padrejoaozinho/2009/06/22/oracao-oficial-para-o-ano-sacerdotal/
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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. 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. 
___________________________________________________________________ 

Queridas (os) mães, madrinhas, pais e padrinhos orantes para os Sacerdotes, mais uma vez, quero agradecer 
a Deus pela dedicação de cada um e cada uma de vocês, que foram fiéis neste ano de 2020. Tivemos nossas limitações, 
muitas tribulações, passamos por provas árduas, mas, fomos fiéis, não por sermos bons (boas) “Só Deus é bom!” 
(Marcos 10,17), e por ser Bom, Ele nos fortaleceu e nos deu a Graça de estarmos aqui, vivas (os).  

Sou grata a Deus pelo amor, pelo carinho, pela doação, pela fidelidade à Jesus, sendo servas(os) dos Ministros 
Dele. Quanta alegria servir este Ministério, mesmo escondidas (os) no Coração de Jesus e de Maria, suas orações são 
levadas pelos Anjos, que distribuem as graças, as bençãos, conforme a Vontade do Criador. 

Obrigada… 
Continuem fiéis. 
E, conforme a Vontade do Senhor, de uma forma ou de outra, nos encontraremos em 2021. 
Deus abençoe a todas(os), por intercessão de São José. Amo vocês! 

Abraço fraterno. 
Ir. Sandra 
Discípula da Mãe de Deus. 
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