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Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos  
Orantes para os Sacerdotes 

Fevereiro - 2022 

 

 
“Quanto mais pequena me faço, mais cresço no Coração de Jesus.” 

Santa Bernadete 

 

Nossa Senhora de Lourdes, Rogai por nós que recorremos a Vós! 

 
                

 

    
Diocese de Santo André 
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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: 
 
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 – Oh Divino Espírito Santo, venha sobre o nosso Movimento, sobre cada membro. 
Que sejamos tocados por esta Graça Santificante, e nos sintamos revigorados (as) em 
nossos corpos, em nosso espírito, em nossa alma, a fim de que, perseverantes em 
meio à tantas batalhas neste tempo, sigamos fiéis ao Mestre Jesus e a Nossa Mãezinha 
Querida, com nossas orações pela Santa Igreja, pelo Santo padre o Papa Francisco, por 
nosso bispo Dom Pedro Carlos e nosso bispo Emérito Dom Nelson, pelo Clero, pelos 
Diáconos, pelos Seminaristas, pelas Vocações Sacerdotais e Religiosas por nossos 
queridos Sacerdotes e pelo mundo inteiro. 

Por intercessão de Santa Bernadete, Amém 

 
3. Invocando o Espírito Santo: 
 
A – Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com 
Vossos dons celestiais. Vós sois chamado o Intercessor, do Deus excelso o dom sem par, 
a fonte viva,  o fogo,  o amor,  a unção divina e salutar. Sois doador dos sete dons, e sois 
poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós,   por nós Seus feitos proclamai. A nossa 
mente iluminai,  os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna 
e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos Vossa paz, se pela graça nos guiais, o 
mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por Vós possamos conhecer, que 
procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém!  
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4 -. Palavra de Deus (Romanos 5, 1-5) 
Leitura de São Paulo Apóstolo aos Romanos 
 

"Justificados, pois, pela fé temos a paz com Deus, por meio de 
nosso Senhor Jesus Cristo. * Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na 
qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a 
glória de Deus. * Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações. Pois 
sabemos que a tribulação produz a paciência, a paciência prova a 
fidelidade e a fidelidade, comprovada, produz a esperança. E a esperança 
não engana. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações 
pelo Espírito Santo que nos foi dado. 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus 
 
Façamos uns instantes de silêncio, trazendo para nossas vidas esta Palavra, 
deixando-a produzir em nós os frutos necessários para nossa Salvação. 
 
5 - Meditação da Palavra: 
 

O apóstolo explica a relação que há entre a fé, a esperança e o amor em 
meio às tribulações que passamos na vida e, depois de um encadeamento de 
palavras, conclui dizendo que “a esperança não decepciona…”  

 Quantas vezes já sofremos decepções, não é verdade? Essas 
surpresas desagradáveis fazem parte do nosso dia a dia. Criamos expectativas 
acerca de coisas e pessoas, e quando elas não acontecem, lá vem a 
decepção. Porém, a Palavra de Deus vem hoje nos mostrar algo que não 
decepciona: A esperança! Você acredita nisso? E há uma razão pela qual ela, 
a esperança, não decepciona. É porque, continua a passagem, “o amor de 
Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado”. 
O amor de Deus é a garantia!  

 
Deus é fiel, quando esperamos nele, podemos ter a segurança que Ele 

nos dará sempre o melhor. Você já sentiu esse amor em seu coração? Talvez 
passe por sua cabeça um pensamento: “Mas eu não mereço…” Ninguém 
merece! O amor de Deus é um amor gratuito, mas não por algum merecimento 
nosso. É o Espírito Santo, que recebemos no Batismo, quem derrama esse 
amor. E note bem, é derramado, dando a ideia de abundância que é própria de 
Deus. Pare um pouco e reflita. Você está desiludido? Desapontado com algo? 
Coloque sua esperança no Senhor, pois Ele não decepciona. 
 

https://comshalom.org/a-esperanca-nao-decepciona/ 
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Rezemos com a letra desta música, invocando ainda sobre nós e sobre toda a 

Igreja, o Vinho Novo da Esperança, da Fé e acima de tudo do “Amor” 

Vinho novo 

 O amor me faz compreender 

 Que me basta o que vem de meu Deus 

 A graça que me sustenta 

 Vem do Espírito de Deus  

Então vem, Espírito Santo Com tudo que tens e tudo que és  

Oh! Oh! Vem, Espírito de Deus 

 Do alto de Tua casa Traz vinho novo aos odres meus 

 E não me deixa esquecer 

 Que o caminho que trilho é de cruz  

E que apesar dos espinhos 

 A eterna vida me conduz 

 
6. Rezemos 
 

 Com o coração tocado pela Palavra de Deus, rezemos pelos nossos Sacerdotes. 
 

 A Vocação sacerdotal é dom de Deus e responsabilidade de todo o povo cristão. 
 A família é o berço onde despertam as vocações sacerdotais. Mas é Deus que 
toma sempre a iniciativa do chamamento. É Ele que concede o dom do sacerdócio. O 
Apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, afirma: “Bendito seja o Deus e Pai de Nosso 
Senhor Jesus Cristo: Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, no céu, em 
Cristo. Ele nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo para que sejamos santos e 
sem defeito diante Dele, no amor” (Ef 1, 3-4).  

 
 Rezemos a Oração que o Senhor Jesus nos ensinou, para que nossas famílias sejam 
evangelizadas e sejam acolhedoras da vocação de seus filhos: Pai Nosso... 
 
 Peçamos a Nossa Senhora, Mãe das Vocações, que abençoe nossos jovens e alcance 
Padres santos e fervorosos para a Igreja e para o Povo de Deus: Ave Maria 
 
 Rezemos para que o Povo de Deus nunca deixe de pedir ao Senhor que mande 
operários à sua messe. Digamos juntos: Enviai, Senhor, operários para a Vossa messe, 
a messe é grande e poucos são os operários. 
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7. Preces Comunitárias  
 
L1: Mãe amável, guiai e iluminai os jovens de nossa comunidade para que ouçam o 
Vosso chamamento e possam corresponder sem medo à sua vocação. Rezemos: 
 
T.: Nossa Senhora de Lourdes, rugai por nós! 
 
L2: Mãe admirável, iluminai e guiai o nosso pastor (dizer o nome do Padre) para que ele 
seja fiel ao seu chamado e testemunhe Vossa presença entre nós. Rezemos: 
 
T. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós!    
 
L3: Mãe do bom conselho, iluminai o santo padre o Papa Francisco nas decisões que ele 
precisa tomar a cada dia, que estas decisões sejam fortalecidas e conduzidas pelo Santo 
Espírito, trazendo a nosso Pastor, o Dom da Fortaleza.  
 
T.: Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós! 
 
L4: Mãe da ternura, iluminai nosso querido bispo Dom Pedro Carlos Cipollini e nosso 
bispo Emérito Dom Nelson, que sejam amparados em meio as batalhas, tribulações e 
fortalecidos na fé, na esperança e no amor. 
 
T.: Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós!   
 
L5 – Mãe puríssima, olhai para seus filhos prediletos, os Sacerdotes que se encontram 
enfermos, no corpo e na alma, os desanimados, os que deixaram o Ministério, os que 
estão deprimidos, cansados, sem forças para lutar, que sintam a Tua presença Materna 
e que este amor os envolva curando-os nas áreas que mais necessitam. 
 
T.: Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós!   
 
L6 – Mãe da Divina Graça, fortalecei seus Filhos prediletos, os Sacerdotes que 
perseveram em meio ás tempestades, lutam pela Igreja, desejam a Santidade, pregam 
a Verdade, defendem a fé, que sejam cobertos com Teu Manto de proteção e sejam fiéis 
até o fim. 
   
T.:  Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós! 
 
A – Pai Nosso,... Ave, Maria,... Glória ao Pai... 
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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 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. 
 
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. 
 
9. Canto Final:   
Escolher um canto de Nossa Senhora. 
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10. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Oração oficial da Campanha da Fraternidade 2016 

 
 

 

 
 

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 
 

Senhor da Messe e Pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave 
convite:  
"Vem e Segue-me"! 
Derrama sobre nós o teu Espírito, que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho e 
generosidade para seguir tua voz. 
Senhor, que a Messe não se perca por falta de operários.   
Desperta nossas comunidades para a Missão.  
Ensina nossa vida a ser serviço.  
Fortalece os que desejam dedicar-se ao Reino na diversidade dos ministérios e carismas. 
Senhor, que o Rebanho não pereça por falta de Pastores.  
Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas e ministros 
leigos e leigas.  
Dá perseverança a todos os vocacionados.  
Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua Igreja. 
Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. 
Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder SIM. 
Amém. 

 

  

 

 

 


