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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 Quaresma vem recordar-nos que o bem, como aliás o amor, a justiça e a 
solidariedade não se alcançam duma vez para sempre; hão de ser conquistados 
cada dia”. É o convite do Papa Francisco na sua mensagem para a Quaresma 2022, 
a partir de uma exortação do Apóstolo São Paulo 
 

No trecho do Apóstolo sobre a sementeira e a colheita o Papa diz: “Temos 
uma imagem que Jesus muito prezava. São Paulo fala-nos dum kairós: um tempo 
propício para semear o bem tendo em vista uma colheita. Qual poderá ser para nós 
este tempo favorável? Certamente é a Quaresma, mas é-o também a nossa inteira 
existência terrena, de que a Quaresma constitui de certa forma uma imagem. 

 
Atentas (os) à Catequese de nosso santo padre, o Papa Francisco peçamos a 

graça ao Espírito Santo, que venha fortalecer a nossa vontade, a nossa inteligência 
e o nosso querer a dar passos perseverantes na fé, e que sejamos abrasadas (os) 
pela Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 

3. Rezemos 

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. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas 

Não desanimemos na prática do bem, pois, se não desfalecermos, a seu tempo 
colheremos. Por conseguinte, enquanto temos tempo pratiquemos o bem para com 
todos, mas sobretudo para com os irmãos na fé. 

Palavra do Senhor. Graças a Deus 

Façamos um instante de silêncio.  
 
 

5 . Contemplemos a Palavra através da Catequese de nosso santo padre Papa 
Francisco. 
 
.  Francisco recorda também que “o primeiro agricultor é o próprio Deus, que 
generosamente continua a espalhar sementes de bem na humanidade”. Ponderando 
por fim: 
 

“Esta chamada para semear o bem deve ser vista, não como um peso, 
mas como uma graça pela qual o Criador nos quer ativamente unidos à sua 
fecunda magnanimidade” 
 

E a colheita? Continua o Santo Padre: “Mas de que colheita se trata? Um 
primeiro fruto do bem semeado, temo-lo em nós mesmos e nas nossas relações 
diárias, incluindo os gestos mais insignificantes de bondade. Em Deus, nenhum ato 
de amor, por mais pequeno que seja, e nenhuma das nossas ‘generosas fadigas’ se 
perde”. E Francisco explica que na realidade, só nos é concedido ver uma pequena 
parte do fruto daquilo que semeamos, pois, “segundo o dito evangélico, um é o que 
semeia e outro o que ceifa”. 
 

O segundo ponto da expressão do Apóstolo analisada pelo Papa refere-se a 
“não nos cansarmos de fazer o bem”. Perante a amarga desilusão por tantos sonhos 
desfeitos, adverte “a tentação é fechar-se num egoísmo individualista” e “refugiar-se 
na indiferença”. Porém Deus anima “dá forças ao cansado e enche de vigor o fraco. 
(…) Aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças”. 
 

“Ninguém se salva sem Deus” 
 

Por isso, “não nos cansemos de rezar. Precisamos de rezar, porque 
necessitamos de Deus. A ilusão de nos bastar a nós mesmos é perigosa. Neste 
ponto Francisco recorda o nosso sofrimento com a pandemia: “No meio das 
tempestades da história, encontramo-nos todos no mesmo barco, pelo que ninguém 
se salva sozinho; mas sobretudo ninguém se salva sem Deus, porque só o mistério 
pascal de Jesus Cristo nos dá a vitória sobre as vagas tenebrosas da morte". 
E convida: “Não nos cansemos de extirpar o mal da nossa vida. Possa o jejum 
corporal, a que nos chama a Quaresma, fortalecer o nosso espírito para o combate 
contra o pecado. Não nos cansemos de pedir perdão no sacramento da Penitência e 
Reconciliação, sabendo que Deus nunca se cansa de perdoar”. O Papa recorda 
também que não devemos nos cansar de fazer o bem “através duma operosa 
caridade para com o próximo. Durante esta Quaresma, exercitemo-nos na prática da 
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esmola, dando com alegria”. “A Quaresma – disse ainda Francisco - é tempo 
propício para procurar, e não evitar, quem passa necessidade; para chamar, e não 
ignorar, quem deseja atenção e uma boa palavra; para visitar, e não abandonar, 
quem sofre a solidão”. 
 

Quanto ao terceiro ponto das palavras do Apóstolo o Papa falou sobre “A seu 
tempo colheremos, se não tivermos esmorecido”, aqui Francisco nos pede 
perseverança, fé. Afirmando que “cada ano, a Quaresma vem recordar-nos que o 
bem, como aliás o amor, a justiça e a solidariedade não se alcançam duma vez para 
sempre; hão de ser conquistados cada dia". 
 

“Neste tempo de conversão – explica ainda o Papa - buscando apoio na graça 
divina e na comunhão da Igreja, não nos cansemos de semear o bem. O jejum 
prepara o terreno, a oração rega, a caridade fecunda-o. Na fé, temos a certeza 
de que ‘a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido’, e obteremos, 
com o dom da perseverança, os bens prometidos para salvação nossa e do 
próximo”. 
 
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-02/papa-francisco-mensagem-quaresma-2022.html 
 

Rezemos: 
 
Ave Maria...Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amém. 
 
A - Cantemos ou rezemos com a letra desta música pedindo a intercessão de 
Nossa Senhora sobre a Igreja. 

 
Servo Por Amor 
 
Numa noite de fadiga, sobre o barco em alto mar 
 
O céu começa a clarear, a tua rede está vazia 
 
Mas uma voz que te chama, te mostrará um outro mar 
 
E sobre muitos corações a tua rede lançará. 
 
Doa a tua vida, como Maria, aos pés da cruz (e serás) 
 
Servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. 
 
Caminhavas no silêncio, esperando além da dor 
 
Que a semente que tu lançavas, num bom terreno germinasse. 
 
Mas o coração exulta porque o campo já está dourado 
 
O grão maduro pelo sol no celeiro pode entrar. 
 
 

 

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-02/papa-francisco-mensagem-quaresma-2022.html


 

 

6 

6. Preces Comunitárias  

A. Queridas Irmãs e caros irmãos por intercessão de Nossa Senhora rezemos pela 

Santificação da Igreja e do mundo inteiro. 

 

T.: Mãe querida, inspirai-nos na prática do bem. 

 

L1: Maria, guiai e iluminai os jovens de nossa comunidade para que ouvindo o 

chamado de Vosso Filho, possam corresponder sem medo à sua vocação. Rezemos: 

 

T.: Mãe querida, inspirai-nos na prática do bem.    

 

L2: Maria, guiai o nosso pastor (dizer o nome do Padre) para que seja um fiel 

representante de Jesus por atos e palavras. Rezemos: 

 

T.: Mãe querida, inspirai-nos na prática do bem.    

 

L3: Maria, olhai e abençoai todos os missionários e missionárias que deixaram a sua 

nação e percorrem o mundo anunciando a Palavra do Senhor, que sejam semeadores 

da Paz onde estejam. Rezemos: 

 

T.: Mãe querida, inspirai-nos na prática do bem.   

 

L4: Maria, nós vos entregamos o Santo padre o Papa Francisco pedindo que a 

Senhora o envolva com seu Manto Sagrado, fazendo com que ele seja testemunha 

de santidade, de serviço e amor à Santa Igreja, dando-lhe coragem para vencer todos 

os desafios que se levantam diante da missão de chefe da Igreja de Cristo. Rezemos: 

 

T.: Mãe querida, inspirai-nos na prática do bem.   

 

L5 – Maria, pedimos-vos por nosso bispo Diocesano Dom Pedro Carlos, por nosso 

bispo Emérito Dom Nelson, para que sejam fiéis na missão a eles confiada, sendo 

fortalecidos pelo Espírito Santo a cada passo e decisão. Entregamos-vos ainda todos 

os Sacerdotes de nossa Diocese que neste tempo de Quaresma doam suas vidas 

ministrando o Sacramento da Reconciliação, que se sintam abraçados no aconchego 

de Teu Colo e animados por Ti Mãe. Rezemos:   

 

T.: Mãe querida, inspirai-nos na prática do bem.   

 

L6 – Maria, iluminai a cada uma(um) de nós aqui presentes, para que, cheias(os) do 

Espírito Santo sejamos fiéis e confiantes na Palavra do Senhor que nos chama a 

sermos intercessoras(es) pelos Sacerdotes faça-nos também porta voz desta mesma 

Palavra no seio de nossas famílias e de nossa comunidade paroquial. Rezemos:  

   

T.: Mãe querida, inspirai-nos na prática do bem.  
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L7- Maria, unidas(os) em oração, Consagramos ao Teu Imaculado Coração a Rússia 

e tudo o que vem acontecendo neste país, as guerras, os confrontos políticos, toda 

violência contra o povo ucraniano, que a Senhora possa intervir Mãezinha em Nome 

de Jesus Cristo. 

 

T ,: Mãe querida, inspirai-nos na prática do bem. 

 

7. Oração  

 

A - Rezemos juntos a Oração da Campanha da Fraternidade 

 
Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso 

dai-nos a graça de sermos educados pela Palavra que liberta e salva. 
 

Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é 
assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. 
 

Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o 
cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. 
 

Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida 
plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas 
universidades e em todos os ambientes. 
 

Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor! 
 
Fazei com que a Virgem Maria, Mãe educadora, com a sabedoria dos 

pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da 
solidariedade e da paz. 
 

Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. 
Amém. 
 
A – Pai-Nosso, Ave-Maria,... Glória ao Pai... 

 

8. Oração de Santa Teresinha do Menino Jesus  

 

A - Rezemos juntos lembrando do nosso Pároco: 

 

“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.  

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

 

Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão 
Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão 
 
Eis que Eu vos dou o meu Novo Mandamento 
Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado 
Prova de amor maior não há... 
Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos 
Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado 
Prova de amor maior não há... 
Como o Pai sempre me ama, assim também Eu vos amei 
Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado 
Prova de amor maior não há... 
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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. 

 
 
 

Importante!!! 
 

Retiro Mães/Pais e Madrinhas/Padrinhos Orantes pelos Sacerdotes 

Com a presença de nosso bispo Emérito Dom Nelson Westrupp 

Data:  21 de Agosto de 2022 

Horário:  07h30 às 11h00  

Local: Auditório da Mitra Diocesana de Santo André   

 

 

Santa Missa Anual presidida por nosso bispo Diocesano 

 Dom Pedro Carlos Cipollini 

Data: 06 de Outubro de 2022 

Horário: 16h00 

Local: Catedral Nossa Senhora do Carmo – Santo André 

 

Sugestões para o Mês de março: 

 

- Junto com o grupo rezar o terço suplicando a Nossa Mãe Maria Santíssima, pelos 

Sacerdotes, por toda Igreja e pelas vocações sacerdotais e religiosas. 

 

- Rezemos também pela paz no mundo. 

Deus abençoe a todas(os).        

Santa Quaresma 

Abraços  

Ir. Sandra 
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