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          Maria, guardava tudo em seu coração! 

                       Lucas2,51 
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Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos  

Orantes para os Sacerdotes 

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 –  Depois de ter confiado João a Maria com as palavras: "Mulher, eis aí o 
teu filho!", Jesus, do alto da cruz, dirige-se ao discípulo predileto, dizendo-lhe: 
"Eis aí a tua Mãe!" (Jo. 19, 26-27). Com esta expressão, Ele revela a Maria o 
vértice da sua maternidade: enquanto Mãe do Salvador, Ela é a mãe também 
dos remidos, de todos os membros do Corpo Místico do Filho. 
 
A Virgem acolhe no silêncio a elevação a este máximo grau da sua maternidade 
de graça, tendo já dado uma resposta de fé com o seu "sim" na Anunciação. 
Jesus não só recomenda a João que cuide de Maria com particular amor, mas 
confia-lhe para que a reconheça como a própria mãe. 
 
http://www.fundacaofraternidade.org.br/index.php/formacao-espiritual/179-do-
livro-qa-virgem-maria-58-catequeses-do-papa-joao-paulo-iiq 

Que alegria caros irmãos e irmãs, trazermos em nós esta certeza, esta 
verdade de fé: Maria é a nossa Mãe. 

Celebramos neste mês de Maio, o mês de Maria e junto Dela, no 2º 
Domingo de Maio, o dia das mães. Muitas são mães biológicas e muitas também, 
mães espirituais. Que possamos juntas de Nossa Senhora, tomarmos posse 
desta maternidade espiritual à nossos amados Sacerdotes, filhos prediletos de 
Maria, trazendo em nós grafados e selados, o exemplo desta doce e terna Mãe.  
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Cantemos: Mãe de todos os homens Monsenhor Jonas Abib 

   

Mãe de todos os homens, ensina-nos a dizer Amém! 
 
Quando a noite está perto e obscurecida a Fé 
Quando a vontade do Pai não é fácil de se fazer 
Quando temos que esquecer-nos para pensar em alguém 
Ao acordar cada dia, antes de nada saber 
Se pelo amor dos irmãos, devemos algo sofrer 
Quando deitamos à noite, fechamos o dia na Fé. 

 

3. Invocando o Espírito Santo: 
 
A – Peçamos as Luzes do Espírito Santo, a fim de que nos conduza neste 
momento de oração por nossos Padres e nos ensine a rezar como convém. 

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!  

4. Palavra de Deus  

A –   Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 14,23-29 

 
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 'Se alguém me ama, 

guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele 
a nossa morada. 

 
Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais 

não é minha, mas do Pai que me enviou. 
Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito 
Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará 
tudo o que eu vos tenho dito. 

 
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; mas não a dou como o mundo. 

 Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse 
'Vou, mas voltarei a vós` 
 

Se me amásseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é 
maior do que eu. Disse-vos isto, agora, antes que aconteça, para que, quando 
acontecer, vós acrediteis. 
 
Palavra da Salvação. Todos: Glória a Vós Senhor 

https://www.letras.mus.br/padre-jonas/
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5. Reflexão:  

As primeiras palavras de Cristo no Evangelho deste domingo: "Se alguém 
me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e 
faremos nele a nossa morada" (V.23) — referem-se ao grande mistério 
da inabitação trinitária, que consiste no seguinte: toda alma que tenha recebido 
a graça de Deus pelo Batismo e que não a tenha perdido pelo pecado, tem dentro 
de si a presença da própria Santíssima Trindade — Pai, Filho e Espírito Santo. 
 

Convém explicar, em primeiro lugar, a natureza dessa presença, diversa 
de todas as outras que se observam na ordem criada. 
 

Como sabemos, Deus criou todas as coisas, deu a existência a tudo o que 
existe, chamou do nada ao ser todas as criaturas. Embora o ato pelo qual cria 
as coisas seja um só — não se trata de uma "evolução gradual" —, para que as 
coisas sigam existindo, é necessário que Ele sustente continuamente todas as 
coisas no ser, mais ou menos como uma usina elétrica que mantém todas as 
lâmpadas de uma cidade permanentemente acesas. Assim como, se essa usina 
para de funcionar, as lâmpadas se apagam, se Deus deixasse de amparar as 
Suas criaturas, elas imediatamente deixariam de existir. Esse tipo de presença 
divina nas criaturas nós a chamamos de presença de imensidade, e não é a 
presença à qual Jesus está fazendo alusão nesse Evangelho. 
Tampouco se refere Nosso Senhor aqui à Sua presença eucarística, quando Seu 
corpo, sangue, alma e divindade estão localizados nas espécies do pão e do 
vinho, no Santíssimo Sacramento. 
 

O que Ele está falando, na verdade, é de uma presença de amizade na 
alma dos justos — presença muito superior àquela de imensidade e que faz com 
que sejamos capazes de nos comunicar com Ele a qualquer tempo e onde quer 
que estejamos. Essa presença traz consigo a nota da reciprocidade: "se alguém 
me ama, (...) o meu Pai o amará", pois toda verdadeira amizade é uma "via de 
mão dupla". 
 

Aqueles que, sendo batizados, perderam essa divina presença em suas 
almas porque, com o pecado, deixaram de amar a Deus, precisam voltar à vida 
da graça. Para tanto, é necessário arrepender-se dos próprios pecados e 
recorrer ao sacramento da Confissão, por meio do qual o Verbo encarnado 
mesmo infunde novamente a graça na alma do penitente, absolvendo 
consequentemente os seus pecados. 
 

Aqueles que já estão na amizade com Deus devem preocupar-se não só 
em fugir decididamente do pecado, mas também em crescer na vida da graça. 
Para tanto, são necessárias: a fé, para que vejamos Cristo, a fonte de água viva 
que jorra dentro de nós (cf. Jo 4, 14); e a caridade, por meio da qual 
respondemos ao amor de Deus e saciamos a sede que Ele tem do nosso amor,  
mesmo que seja com o vinagre amargo da nossa vida infiel. 
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O exercício da fé é a oração e é por isso que a vida de intimidade com 
Deus é tão necessária para qualquer cristão: nós até podemos ter a fonte de 
água viva dentro de nós, mas, sem oração, tragicamente continuaremos 
morrendo de sede. O amor que devolvemos a Deus, por sua vez, precisa 
transbordar para uma outra presença Sua, no próximo — a Sua presença vicária. 
Foi Ele mesmo quem o ensinou quando disse: "Todas as vezes que fizestes isso 
a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes" 
(Mt 25, 40). 

Para quem toma consciência dessas realidades, já não existe solidão. 
Ainda que materialmente nada tenhamos e humanamente não tenhamos 
ninguém, se Deus é nosso amigo, temos a presença mais importante de todas, 
a Presença, diante da qual todas as outras não passam de sombra passageira. 
 
 
https://padrepauloricardo.org/episodios/a-alma-dos-justos-e-morada-de-deus 

 

Fazendo a junção entre o Evangelho e a Reflexão, notamos Maria, a Mãe 

que guardava todos os acontecimentos em Seu Coração.” Uma atitude típica dos 

pobres de Deus: cheia de paz, paciência e doçura, toma as palavras, recolhe-se 

em si mesma e permanece interiorizada, pensando: Que querem dizer estas 

palavras? Qual será a vontade de Deus em tudo isso?” 

 

Façamos uma breve reflexão, tomando estas questões e trazendo para o 

dia de hoje. O que estas palavras querem dizer para você? Qual será a vontade 

de Deus? 

 (Aqui vocês podem fazer um momento de oração pessoal e depois uma partilha 

da Palavra, da Reflexão unida ao exemplo de Nossa Mãe, Maria Santíssima.) 

Encerrando a Reflexão: 

 

“A Mãe é como essas flores que fecham quando desaparece a claridade 

do sol: dobra-se interiormente e, cheia de paz, vai se identificando com a 

Vontade desconcertante de Deus, aceitando o mistério da Vida.” 

 

*     Retirado do livro: O silêncio de Maria – Inácio Larrañaga – Página 52 

 
 
6. A – Com o coração tocado pela Palavra de Deus, rezemos pelos nossos 
Sacerdotes. 
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L1. "Faremos nele a nossa morada” “Os que recebem o sacramento da Ordem 
são consagrados para serem, em nome de Cristo, «com a palavra e a graça de 
Deus, os pastores da igreja»”. CIC 1535 Rezemos por nossos amados 
Sacerdotes, para que sejam fiéis à esta graça que, chamados à santidade, com 
o seu sim e fidelidade, levem também os fiéis à buscarem e seguirem o caminho 
do Senhor.  
 
A – Neste sentido, rezemos fervorosamente a Oração que o Senhor Jesus 
nos ensinou:  Pai-Nosso... 
 
L2” Quem não me ama, não guarda a minha palavra.”.” À exemplo de Maria, 
que tomava as palavras, recolhia-se em si mesma e permanecia interiorizada, 
ou seja, guardava tudo em seu coração, que nossos Pastores vivam e ensinem 
aos fiéis este amor a Jesus, à Palavra, aos Sacramentos, à Santa Mãe Igreja. 
 
A – Nesse sentido, peçamos a Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes, que 
abençoe nossos Padres e os ajude na vivência da vocação sacerdotal, a 
fim de que encontrem, na oração e na meditação, o alicerce seguro para 
suas vidas. Com amor filial, saudemos a Mãe de Deus rezando: Ave-
Maria,... 
 
L3 “Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome.” - 

Enviai Senhor o Teu Santo Espírito sobre nosso santo padre o Papa 

Francisco, sobre nosso bispo Dom Pedro Carlos e nosso bispo emérito 

Dom Nelson, sobre todo Clero, sobre nossa Diocese de Santo André, para 

que os defenda de todas as ciladas, confusões, perseguições, dando-os 

Sabedoria e Discernimento em suas missões. 

 
A – Peçamos a Jesus que Ele seja o Amigo de todas as horas na vida de 
nossos queridos Padres; e que eles experimentem essa presença amiga de 
Jesus em suas vidas. 
 
L4.  'Vou, mas voltarei a vós. Dai-nos oh Espírito Santo, a graça de reavivarmos 
nossa fé a cada dia e mesmo em meio às tempestades da vida, não 
desanimemos, mas, perseveremos até o fim. 
 
A - Rezemos para que nossos Sacerdotes, cada vez mais tenham 
consciência deste encargo que receberam do Senhor Jesus, de perdoar os 
pecados e ser dispensadores da misericórdia de Deus para os fiéis. Que 
eles sejam disponíveis para atender as pessoas e tenham também muita 
saúde e alegria em servir. 
 
T.: Senhor, escutai a nossa prece!   
 
L- 5 Rezemos por todas as mães, que a exemplo da Mãe de Deus tragam 
em si a doçura, a firmeza, a sabedoria, a saúde e acima de tudo o dom do 
Amor. Por todas as mães já falecidas, que a Senhora possa interceder junto 
à Jesus para que alcancem o refrigério da alma e a morada Eterna junto de 
Deus.T - Mãezinha do Céu, intercedei por nossas mães. 
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L-6 Te consagramos Mãezinha o teu amado filho Dom Pedro Carlos, que 
celebra mais um ano de vida no dia 4 de Maio, que a Senhora derrame 
muitas bênçãos sobre este teu filho. 
 
A - Unamos nossas preces rezando juntos: – Pai-Nosso,... Ave-Maria,... 
Glória ao Pai... 
 
7. 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”. 

 
8. 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. 
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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:   
 
Mãezinha do céu, 
Eu não sei rezar 
Eu só sei dizer:  
Eu quero te amar 
 
Azul é seu manto branco é seu véu 
Mãezinha, eu quero te ver lá no céu 
Mãezinha, eu quero te ver lá no céu 
 
Mãezinha do céu 
Mãe do puro amor  
Jesus é teu filho  
Eu também o sou (azul) 
 
Mãezinha do céu  
Vou te consagrar  
Minha inocência  
Guarda sem cessar (azul) 
 
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. 
 
Sugestão para o Mês: 
 
 Reunir o grupo, para rezar o Santo Rosário em um dia do o mês, na intenção 
dos sacerdotes, e convidar durante as missas pessoas que queiram participar              
 

  Feliz dia das mães! 
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