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«Cristo é a fonte de todo o sacerdócio: pois o sacerdócio da [antiga] lei era figura d'Ele, ao passo que o sacerdote da 

nova lei age na pessoa d'Ele» (24). 

Catecismo da Igreja Católica  1548 
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Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos   

Orantes para os Sacerdotes 

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 - 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 - Todos os anos, no mês de agosto, a Igreja Católica intensifica as suas 

preces pelas vocações, especialmente as sacerdotais. E assim o faz porque o 

próprio Cristo, Nosso Senhor, instituiu a necessidade de pedirmos a Deus “que 

envie operários para sua messe” (Mt 9, 38). Tais operários são, sobretudo, os 

pastores ou, melhor dizendo, os sacerdotes que, em virtude do sacramento da 

Ordem, podem exercer na Igreja, e até ao fim dos tempos, a mesma missão 

confiada por Jesus aos Apóstolos (cf. Catecismo da Igreja Católica, n. 1536).  

3. Invocando o Espírito Santo: 
 
A - Inicialmente, peçamos as Luzes do Espírito Santo a fim de que nos conduza 
neste momento e nos ensine a rezar como convém. 
 
Rezemos juntos 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. Amem. 
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4. Palavra de Deus 

 

A – Ouçamos agora a Palavra de Deus. 

L. Leitura dos Atos dos Apóstolos (At 2, 1-22): “Saulo, respirando ainda 

ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. 

Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para 

Jerusalém, presos, os que lá encontrasse pertencendo ao Caminho, quer 

homens, quer mulheres. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, 

subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, 

ouviu uma voz que lhe dizia: “Saul, Saul, por que me persegues?” Ele perguntou: 

“Quem és, Senhor?” E a resposta: “Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. 

Mas levanta-te, entra na cidade, e te dirão o que deves fazer”. Os homens que 

com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz mas não 

vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão. Mas, embora tivesse os olhos 

abertos, não via nada. Conduzindo-o, então, pela mão, fizeram-no entrar em 

Damasco. Esteve três dias sem ver, e nada comeu nem bebeu. Ora, vivia em 

Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: 

“Ananias!” Ele respondeu: “Estou aqui, Senhor!” E o Senhor prosseguiu: 

“Levanta-te, vai pela rua chamada Direita e procura, na casa de Judas, por 

alguém de nome Saulo, de Tarso. Ele está orando e acaba de ver um homem 

chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos, para que recobre a vista”. Ananias 

respondeu: “Senhor, ouvi de muitos, a respeito deste homem, quantos males fez 

a teus santos em Jerusalém. E aqui está com autorização dos chefes dos 

sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome”. Mas o Senhor 

insistiu: “Vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol para levar 

o meu nome diante das nações pagãs, dos reis, e dos filhos de Israel. Eu mesmo 

lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome”. Ananias partiu. 

Entrou na casa, impôs sobre eles as mãos e disse: “Saul, meu irmão, o Senhor 

me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É 

para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo”. Logo caíram-lhe 

dos olhos umas como escamas, e recobrou a vista. Recebeu, então, o batismo 

e, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo esteve alguns dias com 

os discípulos em Damasco e, imediatamente, nas sinagogas, começou a 

proclamar Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam 

ficavam estupefados e diziam: “Mas não é este o que devastava em Jerusalém 

os que invocavam esse nome, e veio para cá expressamente com o fim de 

prendê-los e conduzi-los aos chefes dos sacerdotes?” Saulo, porém, crescia 

mais e mais em poder e confundia os judeus que moravam em Damasco, 

demonstrando que Jesus é o Cristo.”-  Palavra do Senhor. T.: Graças a Deus. 

- Fazer um breve momento de silêncio, e, em seguida, partilhar a Palavra -  
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5. Reflexão  

Chamados a acolher o olhar de Deus 

Nesta grande vocação comum, insere-se a chamada mais particular que Deus 
nos dirige, alcançando a nossa existência com o seu Amor e orientando-a para 
a sua meta definitiva, para uma plenitude que ultrapassa até mesmo o limiar da 
morte. Assim quis Deus olhar, e olha, para a nossa vida. 

As seguintes palavras são atribuídas a Miguel Ângelo Buonarroti: «No interior 
de cada bloco de pedra, há uma estátua, cabendo ao escultor a tarefa de a 
descobrir». Se tal pode ser o olhar do artista, com muito mais razão assim nos 
vê Deus: naquela jovem de Nazaré, viu a Mãe de Deus; no pescador Simão, 
filho de Jonas, viu Pedro, a rocha sobre a qual podia construir a sua Igreja; no 
publicano Levi, entreviu o apóstolo e o evangelista Mateus; em Saulo, cruel 
perseguidor dos cristãos, viu Paulo, o apóstolo dos gentios. O seu olhar de 
amor sempre nos alcança, toca, liberta e transforma, fazendo com que nos 
tornemos pessoas novas. 

Esta é a dinâmica de cada vocação: somos alcançados pelo olhar de Deus, 
que nos chama. A vocação – como aliás a santidade – não é uma experiência 
extraordinária reservada a poucos. Tal como existem «os santos ao pé da 
porta» (Francisco, Exort. ap. Gaudete et exsultate, 6-9), assim também a 
vocação é para todos, porque todos são olhados com amor e chamados por 
Deus. 

Diz um provérbio do Extremo Oriente: «Um sábio, ao olhar o ovo, sabe ver a 
águia; ao olhar a semente, vislumbra uma grande árvore; ao olhar um pecador, 
sabe entrever um santo». É assim que Deus nos olha: em cada um de nós, vê 
potencialidades, às vezes ignoradas por nós mesmos, e atua incansavelmente, 
ao longo da nossa vida, a fim de as podermos colocar ao serviço do bem 
comum. 

Assim a vocação nasce, graças à arte do Escultor divino que, com as suas 
«mãos», nos faz sair de nós mesmos, para que se delineie em nós a obra-
prima que somos chamados a ser. Particularmente capaz de nos purificar, 
iluminar e recriar é a Palavra de Deus, que nos liberta do egocentrismo. 
Coloquemo-nos, pois, à escuta da Palavra, para nos abrirmos à vocação que 
Deus nos confia! E aprendamos a escutar também os irmãos e irmãs na fé, 
porque nos seus conselhos e exemplo pode esconder-se a iniciativa de Deus, 
que nos indica estradas sempre novas a percorrer. 

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO 
PARA O 59º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES ~ 

[8 de maio de 2022 - IV Domingo de Páscoa] 

«Chamados para construir a família humana» 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/vocations/documents/20220508-

messaggio-59-gm-vocazioni.html 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#Os_santos_ao_p%C3%A9_da_porta
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6. A Igreja é toda ministerial 

A - Vocação para os ministérios ordenados. 

L1. O Bispo, catequista por excelência, é constituído homem da Palavra, 

chamado a fomentar o amor à Palavra de Deus e à comunhão eclesial. O Bispo 

é aquele que guia, orienta e conduz as ovelhas do rebanho de Cristo. O Bispo 

precisa da oração do povo santo de Deus. 

O Presbítero, principal colaborador da ordem episcopal, é chamado a exercer 

seu ministério por meio da pregação da Palavra de Deus e dos sacramentos, 

exercendo a caridade pastoral e estimulando nos fiéis o amor ao Reino de Deus. 

Somos chamados a rezar constantemente por nossos Padres! 

O Diácono, constituído servidor da Palavra, da Liturgia e da Caridade, exerce 

seu ministério em comunhão com o bispo e o presbitério. Eles também contam 

com nossas orações. 

A – Rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, para a santificação 

dos Bispos,  Sacerdotes e Diáconos: Pai-Nosso... 

A – Vocação para a Vida em Família. 

L2.  A família, pequena Igreja, deve ser junto com a paróquia, o primeiro lugar 

para a iniciação cristã das crianças. Ela oferece aos filhos um sentido cristão de 

existência e acompanha-os na elaboração de seu projeto de vida, como 

discípulos missionários (cf. DAp 302).  

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

Maria... 

A – Vocação para a Vida Consagrada. 

L3.  A vida consagrada é chamada a viver a forma de vida que Cristo escolheu 

para este mundo: vida virginal, pobre e obediente, adquirindo uma típica e 

permanente visibilidade no meio do mundo, atraindo o olhar de muitos para o 

mistério do Reino de Deus. Esse modo de seguir Jesus Cristo se expressa na 

vida religiosa contemplativa e missionária, nos institutos seculares, sociedades 

de vida apostólica e em outras novas formas de vida.  

A – Rezemos para que as pessoas consagradas sejam testemunhas vivas 

da primazia de Deus e de Seu Reino. 

T. Senhor, escutai a nossa prece! 
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A – Vocação para os ministérios e serviços na Comunidade e na sociedade. 

L4. “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. Realizam segundo sua condição, a missão de todo povo cristão na 

Igreja e no mundo’” (DAp 209), especialmente pelo testemunho. Sua atividade 

evangelizadora leiga é o complexo mundo do trabalho, da cultura, das ciências 

e das artes, da política, dos meios de comunicação e da economia, assim como 

as esferas da família, da educação, da vida profissional, sobretudo nos contextos 

onde a Igreja se faz presente somente por eles (cf. EN 70), particularmente nos 

“Novos Areópagos” (DAp 491). São homens e mulheres da Igreja no coração do 

mundo; mulheres e homens do mundo no coração da Igreja (cf. DPb 786). 

A – Rezemos para que os fiéis cristãos sejam "sal da terra e luz do mundo": 

T. Senhor, escutai a nossa prece! 

A – Vocação para ser Catequista e Ministro/a da Palavra. 

L5. “Os leigos também são chamados a participar na ação pastoral da Igreja, 

primeiro com o testemunho de sua vida e, em segundo lugar, com ações no 

campo da evangelização, da vida litúrgica e outras formas de apostolado 

segundo as necessidades locais sob a orientação de seus pastores. Aos 

catequistas, delegados da Palavra e animadores de comunidades que cumprem 

uma magnífica tarefa dentro da Igreja, reconhecemos e animamos a 

continuarem o compromisso que adquiriram no Batismo e na Confirmação” 

(DAP, 211). 

A – Rezemos para que nunca faltem Catequistas, Ministros/as da Palavra e 

Animadores/as de comunidades em nossa Igreja: 

T. Ouvi, Senhor, nossa oração, hoje e sempre. Amém.  

7. Preces Comunitárias  
 
A. Elevemos as nossas súplicas ao Bom Pastor, que conhece o seu rebanho 

e o conduz, e digamos, com toda a confiança: 

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece. 

L1: Pelo Papa, pelos Bispos, Presbíteros e Diáconos, para que pela graça do 

Espírito Santo, se sintam sempre movidos e acompanhados pela presença Viva 

do Senhor, rezemos: 

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece. 
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L2: Por todos os Sacerdotes de nossa Diocese, para que tenham saúde e alegria 

de servir a Deus em nossa Diocese, permanecendo fiéis ao Senhor e à Sua 

Igreja, perseverando na missão à eles confiada, rezemos: 

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece. 

L3: Por nossos Diáconos Permanentes, para que tenham sempre coragem de 

testemunhar sua fé, através das obras à eles confiadas, empenhando-se com 

dignidade e amor o serviço da Liturgia e da Palavra de Deus, rezemos: 

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece. 

L5: Por todos os fiéis da Santa Igreja, para que o Espírito Santo os impulsionem 

à escutar a Tua Voz e discernir a Tua Santa Vontade, como cristãos verdadeiros 

e ousados, sendo estes, Religiosos, Catequistas ou Leigos.  rezemos: 

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece. 

L6: Pelos seminaristas de nossa Diocese e por todos os jovens vocacionados 

ao ministério presbiteral, para que respondam com generosidade e fidelidade ao 

chamado do Senhor, rezemos: 

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece. 

8. 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. Daí 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... 
 

9. 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.  
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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”. 

 
10. 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 chamar-me 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. 
 

11. Canto Final:  

Eu era pequeno, nem me lembro 
Só lembro que à noite, ao pé da 
cama 
Juntava as mãozinhas e rezava 
apressado 
Mas rezava como alguém que ama 

Nas Ave Marias que eu rezava 
Eu sempre engolia umas palavras 

E muito cansado acabava dormindo 
Mas dormia como quem amava 

Ave Maria, Mãe de Jesus 
O tempo passa, não volta mais 
Tenho saudade daquele tempo 
Que eu te chamava de minha mãe 
Ave Maria, Mãe de Jesus 
Ave Maria, Mãe de Jesus 
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Depois fui crescendo, eu me lembro 
E fui esquecendo nossa amizade 
Chegava lá em casa chateado e 
cansado 
De rezar não tinha nem vontade 

Andei duvidando, eu me lembro 
Das coisas mais puras que me 
ensinaram 
Perdi o costume da criança inocente 
Minhas mãos quase não se 
ajuntavam 

Ave Maria, Mãe de Jesus... 

O teu amor cresce com a gente 
A mãe nunca esquece um filho 
ausente 
Eu chego lá em casa chateado e 
cansado 
Mas eu rezo como antigamente 

 

Nas Ave Marias que hoje eu rezo 
Esqueço as palavras e adormeço 
E embora cansado, sem rezar como 
eu devo 
Eu de Ti Maria, não me esqueço 

                                                           
12. 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 maternos para o mês de agosto: 
 

 Dia 7 de agosto é o Dia do Padre – procurar saber a história vocacional do padre 
e preparar uma homenagem para ele (este dia se comemora no primeiro 
Domingo de agosto). 
 

Retiro para todos os membros do Movimento Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos 

Orantes para os Sacerdotes 

Dia: 7 de Agosto de 2022 (domingo) 

Horário: às 7h30, com a Santa Missa, às 11h00 na Catedral Nossa Senhora do Carmo  

Local: Cúria Diocesana de Santo André 

Endereço: Praça do Carmo, 36 - Centro, Santo André - SP, 09010-020 

Contribuição: R$5,00/R$10,00 (será utilizado para compra de um presente para nossos 

bispos em nome do Movimento) 

Atenção!!! Combinamos de cada um(a) levar algo para partilharmos no café da manhã. 

Lembrando: café já pronto, ou chá, ou leite (para quem gosta), algumas bolachinhas, 

bolos, pães, margarina ou requeijão. Combinem em seus grupos o que cada uma pode 

levar. Lembrando ainda que ao chegarmos, já iremos para o espaço do café no 2º andar 

para a partilha, e assim, não atrasarmos para nossa formação com Dom Nelson. 

Deus abençoe. Ir. Sandra 
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