
Mães/Pais - Madrinhas/Padrinhos orantes para os 
Sacerdotes 

 Mês Vocacional 2020 

Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós! 

 

"Quando as nossas mãos tocam uma substância aromática, perfumam tudo o que 

tocam. Façamos passar as nossas orações pelas mãos da Santíssima Virgem. Ela as 

perfumará".        

São João Maria Vianney 
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Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos/Orantes 

para os Sacerdotes 

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 

 Queridas Irmãs e caros irmãos, estamos unidas(os) em oração, para 

rezar por nossos Sacerdotes.  

Sejamos fiéis, (você, eu, nós, o mundo, a Igreja), sejamos um só, em 

comunhão com Nosso Senhor Jesus Cristo, que socorre, que recolhe as orações 

dos humildes e distribui Suas Graças, conforme à Sua Santa Vontade. 

Confiemos tudo nas Mãos do Senhor, por intercessão de Nossa Senhora. 

     Neste Mês das Vocações, queremos entregar a Cristo, Vocacionado do 

Pai por excelência, todos os Sacerdotes do mundo inteiro, em especial os 

Sacerdotes de nossa Diocese e de nossa Paróquia. Entregamos também os 

Diáconos, Seminaristas, Religiosos, Missionários, Catequistas, Leigos e Leigas 

e todos os Vocacionados do Reino. 

 

 3 - Rezemos a Oração ao 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 

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. Amém. 

 

 



4 – Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 

 – Glória a Vós, Senhor 

          Lc 1, 42 – 56 

Izabel exclamou: 

“Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto de teu ventre| Donde 

me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação 

chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu em meu ventre.  

Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor, será 

cumprido. 

O Cântico de Maria 

 Maria então disse: “Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito 

exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação da sua serva. 

Sim!  Doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o 

Todo Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo e sua 

misericórdia perdura de geração em geração, para aqueles que o temem. 

Agiu com a força de Seu braço, dispersou os homens de coração 

orgulhoso. Depôs poderosos de seus tronos, e a humildes exaltou. 

Cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu 

Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia – conforme prometera a nossos 

pais – em favor de Abraão e de sua descendência para sempre!”  

Maria permaneceu com ela mais ou menos três meses e voltou para casa. 

Palavra da Salvação. 

Glória a Vós Senhor. 

- Fazer um breve momento de silêncio e reflexão da Palavra. 

Se o grupo estiver se reunindo online, podem partilhar a Palavra, trazendo-a para 

a sua vida hoje. 

O que o sim de Maria gera em seu coração hoje?  

Maria é exemplo para todos nós que cremos em Jesus Cristo vivo. Como você 

tem vivido este tempo de pandemia?  

Estamos todos nos sentindo impotentes diante desta situação, sendo que, por 

nossas próprias mãos, nada podemos fazer, além de nossas orações. 

 As perdas, os sofrimentos, os acontecimentos, as tribulações, as vitórias, as 

alegrias, e tudo o que acontece debaixo do céu, estão sob a mão poderosa de 

Deus. 



 “Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu: tempo de 

nascer e tempo de morrer; tempo de plantar e de arrancar o que se plantou; tempo de matar e 

de curar; tempo de destruir e tempo de construir; tempo de chorar e tempo de sorrir; tempo de 

lamentar e tempo de dançar; tempo de espalhar pedras e de as ajuntar; tempo de abraçar e 

tempo de se afastar dos abraços; tempo de procurar e tempo de perder; tempo de guardar e 

tempo de jogar fora; tempo de rasgar e tempo de costurar; tempo calar e tempo de falar; tempo 

de amor e tempo de ódio; tempo de guerra e tempo de paz”.  

(Ecle 3, 1-8). 

O tempo de Deus, não é nosso tempo! Como é complicado esperar, não ver as 

coisas acontecendo na hora que queremos. Corremos o risco de abandonarmos 

a Deus ou pensarmos que Ele nos abandonou se não nos colocarmos debaixo 

de Sua Mão Poderosa.  

À exemplo de Maria, que sofreu perseguições, foi humilhada, ferida, esmagada 

ao ver Seu Filho sendo flagelado, ensanguentado, carregando a cruz, sendo 

pregado e morto. Ela nada pôde fazer senão, orar, confiar e entregar tudo nas 

Mãos de Deus Pai. 

 Maior exemplo de amor, e amar dói. Recordemos que, antes de entregar o Seu 

espírito, Jesus intercedeu por nós, suplicando ao Pai: Pai, perdoai-lhes, eles 

não sabem o que fazem. 

Unidas à esta Mãe Santíssima, nos coloquemos aos pés do Senhor, confiantes 

que a tempestade vai passar, “tudo passa, só Deus não muda”.  

Santa Teresa D’Avila. 

5. Rezemos pelas vocações especificas, cada uma em sua particularidade, 

formam os membros de Jesus Cristo, Cabeça da Igreja. 

 Vocação para os ministérios ordenados. 

 O Bispo,   como sucessores dos Apóstolos, recebem do Senhor, a quem foi 

dado todo o poder no céu e na terra, a missão de ensinar todos os povos e de 

pregar o Evangelho a toda a criatura, para que todos os homens se salvem pela 

fé, pelo Baptismo e pelo cumprimento dos mandamentos (cfr. Mt 28,18; Mc. 16, 

15-16; Act. 26, 17 ss.). Para realizar esta missão, Cristo Nosso Senhor prometeu 

o Espírito Santo aos Apóstolos e enviou-o do céu no dia de Pentecostes, para, 

com o Seu poder, serem testemunhas perante as nações, os povos e os reis, 

até aos confins da terra. LG 24 

Rezemos um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e o Santo Anjo por nosso bispo Dom 

Pedro Carlos Cipollini e por Dom Nelson, nosso bispo Emérito, para que sejam 

fortalecidos neste tempo, por intercessão de Nossa Senhora da Assunção, 

recebam todas as graças necessárias para o cumprimento da missão que lhes 

foram confiadas. 

O Presbítero, unido na honra do sacerdócio e, por virtude do sacramento da 

Ordem, são consagrados, à imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote (Hebr. 



5, 1-10; 7,24; 9, 11-28), para pregar o Evangelho, apascentar os fiéis e celebrar 

o culto divino, como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. 

Participantes, segundo o grau do seu ministério, da função de Cristo mediador 

único (1 Tim, 2,5), anunciam a todos a palavra de Deus. Mas é no culto. ou 

celebração eucarística que exercem principalmente o seu múnus sagrado; nela, 

atuando em nome de Cristo LG 28 

Rezemos aos Anjos de guarda de cada um de nossos queridos sacerdotes, que 

sejam guardados, protegidos e amados pela Santa Mãe de Deus, sendo firmes 

no sim de cada dia, dando testemunho das graças recebidas neste tempo de 

batalha. Santo Anjo do Senhor… 

O Diácono, em grau inferior da hierarquia estão os diáconos, aos quais foram 

impostas as mãos «não em ordem ao sacerdócio, mas ao ministério». Pois que, 

fortalecidos com a graça sacramental, servem o Povo de Deus em união com o 

Bispo e o seu presbitério, no ministério da Liturgia, da palavra e da caridade. É 

próprio do diácono, segundo for cometido pela competente autoridade, 

administrar solenemente o Baptismo, guardar e distribuir a Eucaristia, assistir e 

abençoar o Matrimónio em nome da Igreja, levar o viático aos moribundos, ler 

aos fiéis a Sagrada Escritura, instruir e exortar o povo, presidir ao culto e à oração 

dos fiéis, administrar os sacramentais, dirigir os ritos do funeral e da sepultura. 

Consagrados aos ofícios da caridade e da administração, lembrem-se os 

diáconos da recomendação de S. Policarpo: «misericordiosos, diligentes, 

caminhando na verdade do Senhor, que se fez servo de todos» . LG 29 

Rezemos uma Ave-Maria por todos os diáconos, que atenderam ao chamado 

específico do Senhor em suas vidas, que a Mãezinha do Céu, anime a cada 

um na graça da perseverança. 

 Vocação para a Vida em Família. 

  A família, Os esposos e pais cristãos devem, seguindo o seu caminho peculiar, 

amparar-se mutuamente na graça, com amor fiel, durante a vida inteira, e imbuir 

com a doutrina cristã e as virtudes evangélicas a prole que amorosamente 

receberam de Deus. Dão assim a todos, o exemplo de amor incansável e 

generoso, edificam a comunidade fraterna e são testemunhas e cooperadores 

da fecundidade da Igreja, nossa mãe, em sinal e participação daquele amor, com 

que Cristo amou a Sua esposa e por ela Se entregou LG 41 

 Peçamos a Jesus, Maria e José que abençoem nossas famílias: Ave-

Maria... 

 Vocação para a Vida Consagrada. 

 Pelos votos, ou outros compromissos sagrados a eles semelhantes, com os 

quais se obriga aos três mencionados conselhos evangélicos, o cristão entrega-

se totalmente ao serviço de Deus sumamente amado, de maneira que por um 

título novo e especial fica destinado ao serviço do Senhor. Já pelo Baptismo, 

morrera ao pecado e fora consagrado a Deus; mas, para poder recolher frutos 

mais abundantes dá graça baptismal, pretende libertar-se, pela profissão dos 



conselhos evangélicos na Igreja, dos impedimentos que o poderiam afastar do 

fervor da caridade e da perfeição do culto divino, é consagrado mais intimamente 

ao serviço divino. E esta consagração será tanto mais perfeita quanto mais a 

firmeza e a estabilidade dos vínculos representarem a indissolúvel união de 

Cristo à Igreja, Sua esposa. LG 44 

Rezemos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora da Assunção, para que 

os(as) consagrados(as) sejam motivados ao primeiro amor, recordando sempre 

que seu sim, foi e permanece por Amor à Jesus Cristo, esposo das almas e à 

Igreja viva, por Ele fundada, sendo assim, testemunhas vivas da primazia de 

Deus e de Seu Reino. Ave-Maria 

 Vocação para os ministérios e serviços na Comunidade e na sociedade. 

 “Os fiéis leigos são ‘cristãos que estão incorporados a Cristo, pelo batismo, que 

formam o povo de Deus e participam das funções de Cristo: sacerdote, profeta 

e rei.   

O Santo Padre pede que os fiéis católicos não se confinem em suas paróquias 

e levem a palavra do Evangelho mundo afora. “Não se trata simplesmente de 

abrir a porta para que venham, para acolher, mas de sair porta fora, para 

procurar e encontrar” 

Nesse momento particular em que vivemos o isolamento social, façamos nossa 

parte como cristãos. “Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um 

recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus.” 

(I Pedro 4- 10) 

 Rezemos para que os fiéis cristãos sejam repletos do Espírito Santo, que 

conheçam e experimentem os dons e talentos que carregam, sendo inseridos 

na alegria de servir. Ave-Maria. 

A – Vocação para ser catequista. 

 A catequese não é um “trabalho” nem uma tarefa externa à pessoa do 

catequista, mas “somos” catequistas, e a vida inteira gira em torno desta missão. 

Com efeito “ser” catequista é uma vocação de serviço na Igreja; o que foi 

recebido como dom da parte do Senhor, por sua vez deve ser transmitido. Por 

conseguinte, o catequista tem o dever de voltar constantemente ao primeiro 

anúncio, ou “querigma”, a dádiva que transformou a sua vida. É o anúncio 

fundamental que deve ressoar de maneira contínua na vida do cristão, ainda 

mais em quantos são chamados a anunciar e a ensinar a fé. «Nada há de mais 

sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente e mais sábio que esse 

anúncio» (Evangelii gaudium, n. 165). Este anúncio deve acompanhar a fé, que 

já está presente na religiosidade do nosso povo. É necessário assumir todo o 

potencial de piedade e de amor encerrado na religiosidade popular, a fim de que 

não se transmitam apenas os conteúdos da fé, mas também se crie uma 

verdadeira escola de formação na qual seja cultivado o dom da fé recebida, de 

tal maneira que os gestos e as palavras reflitam a graça de sermos todos 

discípulos de Jesus. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Uma_catequese_querigm%C3%A1tica_e_mistag%C3%B3gica
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Uma_catequese_querigm%C3%A1tica_e_mistag%C3%B3gica


 

 Rezemos por todos os catequistas, que sejam inseridos na doutrina da fé 

Católica, sendo formados e renovados na alegria, no amor pela Igreja, pelo 

Evangelho, por Jesus Cristo, atraindo mais operários para a messe. Ave-Maria.. 

6. ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO PELAS VOCAÇÕES  

Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho pela nossa salvação e sempre nos 

sustentais com os dons do vosso Espírito, concedei-nos comunidades cristãs 

vivas, fervorosas e felizes, que sejam fontes de vida fraterna e suscitem nos 

jovens o desejo de se consagrarem a Vós e à evangelização. Sustentai-as no 

seu compromisso de propor uma adequada catequese vocacional e caminhos 

de especial consagração. Dai sabedoria para o necessário discernimento 

vocacional, de modo que, em tudo, resplandeça a grandeza do vosso amor 

misericordioso. Maria, Mãe e educadora de Jesus, interceda por nossa 

comunidade cristã, para que, tornada fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte de 

vocações autênticas para o serviço do povo santo de Deus. 

A – Pai-Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai... 

7. Oração de Santa Teresinha do Menino Jesus 

“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- O cântico de Maria será substituído pois, já fizemos a reflexão no 

Evangelho. 

Singela doce e pura, Maria de José, 

Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. 

Seu nome é Maria de Deus. 

Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. 

Olhos voltados para o céu e por Ele construir a nova vida. 



Mãe da obediência, da graça e do amor. 

Que os homens se encontrem no filho desta flor. 

Seu nome é Maria de Deus. 

Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. 

Olhos voltados para o céu e por Ele construir a nova vida 

 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 

Dia 2 de agosto é o Dia do Padre – procurar conhecer sua história 

vocacional e ser fiel na oração por ele. 

__________________________________________________________ 

Amadas (os), espero que todos estejam bem, na graça de Deus. 

Acredito que teremos que remarcar a data de nosso Retiro Anual que 

seria no dia 30 de Agosto de 2020, devido à pandemia. 

Porém, não desanimemos, sejamos fiéis e perseverantes, pois, tudo 

passa. Permaneçamos unidas à videira. 

Estaremos sempre em contato, via internet, wat sap, etc 

Deus abençoe a todos(as) por intercessão da Virgem Maria. 

Com carinho  

saudades 

Ir. Sandra 

________________________________________ 

 


