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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  

  

Pequena Reflexão: Eis o tempo de conversão 
 

Este é o tempo o qual somos chamados a caminhar juntos de Jesus no 
deserto, unindo nossas dores e alegrias, unindo nossas fraquezas, para que Ele nos 
fortaleça, nos dê as graças necessárias para passarmos por este tempo de 
pandemia, onde muitos de nossas famílias, de nossos amigos, de nossos 
sacerdotes, enfim o mundo vem perecendo. 

 Sejamos imitadores de Cristo, na oração, no jejum, na esmola, e que estes  
exercícios nos impulsionem a vivência do Amor e do Perdão, que nos levará ao 
chamado deste tempo de Quaresma: o chamado à conversão 

Como cristãos, que amam e defendem a Igreja de Cristo, sejamos como 
soldados que batalham não com armas feitas por mãos humanas, mas, com as 
armas da fè: Os Sacramentos, A Palavra, o Santo Rosário, A Penitência as quais 
somos chamados (as) a praticar como um dos meios que nos auxiliará no caminho 
de conversão, enfim, que sejamos fiéis administradores daquilo que nos foi confiado 
pelo próprio  Deus. 

Rezemos neste tempo através de nossa fiel intercessão por toda a Igreja, por 
nosso Santo padre o Papa Francisco, por nosso bispo Dom Pedro Carlos e por 
nosso bispo Emérito Dom Nelson, por nossos amados Sacerdotes, Diáconos, 
Seminaristas e Vocacionados, e pelo mundo inteiro, para que seja quebrada toda 
escravidão que insiste em prender-nos ao pecado, e a tudo que nos afasta da 
“Verdade”. 

 
 
Rezemos: Creio em Deus Pai todo Poderoso...  
Ave-Maria... Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém 
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 Cantemos ou rezemos com o Hino: 

 
Vejam: Eu andei pelas vilas 
Apontei as saídas, como o Pai me pediu 
Portas, eu cheguei para abri-las 
Eu curei as feridas como nunca se viu 

Por onde formos, também nós que brilhe a tua Luz  
Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida! 
Nosso caminho então conduz, queremos ser assim 
Que o pão da vida nos revigore no nosso sim! 

Vejam: Fiz de novo a leitura 
Das raízes da vida que meu Pai vê melhor 
Luzes, acendi com brandura 
Para a ovelha perdida não medi meu suor 

Vejam: Procurei bem aqueles 
Que ninguém procurava e falei de meu Pai 
Pobres, a esperança que é deles 
Eu não quis ser escrava de um poder que retrai 

Vejam: Semeei consciência 
Nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim 
Tramas, enfrentei prepotência dos que temem o novo 
Qual perigo sem fim 

Vejam: Eu quebrei as algemas 
Levantei os caídos, do meu Pai, fui as mãos 
Laços, recusei os esquemas 
Eu não quero oprimidos, quero um povo de irmãos 

Vejam: Procurei ser bem claro 
O meu reino é diverso, não precisa de rei 
Tronos, outro jeito mais raro 
De juntar os dispersos, o meu Pai tem por lei 

Vejam: Do meu Pai a vontade 
Eu cumpri passo a passo, foi pra isso que eu vim 
Dores, enfrentei a maldade 
Mesmo frente ao fracasso eu mantive meu sim 

Vejam, fui além das fronteiras 
Espalhei boa-nova todos os filhos de Deus 
Vida, não se deixe nas beiras 
Quem quiser maior prova, venha ser um dos meus 
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3. Invocando o Espírito Santo: 

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.  (João 3, 14-21) 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. 

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: 

"Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é 
necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele 
crerem, tenham a vida eterna”. Pois, Deus amou tanto o mundo, que deu seu 
Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida 
eterna.  

De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, 
mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, 
mas, quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho 
unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens 
preferiram as treva à luz, porque suas ações eram más. 

 Quem pratica o mal odeia a luz, para que suas ações não sejam 
denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que 
se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. 

Palavra da Salvação. Glória a Vós Senhor 

 Façamos um instante de silêncio, trazendo para nossa realidade a Palavra que 

Acabamos de ouvir. 

 

_______________________________________________________ 

 

5 - Façamos agora a leitura da Carta Apostólica do Papa Francisco Sobre o 

Padroeiro da Igreja: São José. 

 

Meditemos com amor e carinho estas palavras, unindo-as às do Evangelho. 
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 CARTA APOSTÓLICA PATRIS CORDE DO PAPA FRANCISCO 

POR OCASIÃO DO 150º ANIVERSÁRIO 
DA DECLARAÇÃO DE SÃO JOSÉ 

COMO PADROEIRO UNIVERSAL DA IGREJA 

 

 
Na nossa vida, muitas vezes sucedem coisas, cujo significado não entendemos. E a 

nossa primeira reação, frequentemente, é de desilusão e revolta. Diversamente, José deixa 
de lado os seus raciocínios para dar lugar ao que sucede e, por mais misterioso que possa 
aparecer a seus olhos, acolhe-o, assume a sua responsabilidade e reconcilia-se com a 
própria história. Se não nos reconciliarmos com a nossa história, não conseguiremos dar 
nem mais um passo, porque ficaremos sempre reféns das nossas expectativas e 
consequentes desilusões. 

A vida espiritual que José nos mostra, não é um caminho que explica, mas um 
caminho que acolhe. Só a partir deste acolhimento, desta reconciliação, é possível intuir 
também uma história mais excelsa, um significado mais profundo. Parecem ecoar as 
palavras inflamadas de Jo, quando, desafiado pela esposa a rebelar-se contra todo o mal 
que lhe está a acontecer, responde: «Se recebemos os bens da mão de Deus, não 
aceitaremos também os males?» (Jo 2, 10). 
José não é um homem resignado passivamente. O seu protagonismo é corajoso e forte. O 
acolhimento é um modo pelo qual se manifesta, na nossa vida, o dom da fortaleza que nos 
vem do Espírito Santo. Só o Senhor nos pode dar força para acolher a vida como ela é, 
aceitando até mesmo as suas contradições, imprevistos e desilusões. 

A vinda de Jesus ao nosso meio é um dom do Pai, para que cada um se reconcilie 
com a carne da sua história, mesmo quando não a compreende totalmente. 

O que Deus disse ao nosso Santo – «José, Filho de David, não temas…» (Mt 1, 20) 
–, parece repeti-lo a nós também: «Não tenhais medo!» É necessário deixar de lado a ira e 
a desilusão para – movidos não por qualquer resignação mundana, mas com uma fortaleza 
cheia de esperança – dar lugar àquilo que não escolhemos e, todavia, existe. Acolher a vida 
desta maneira introduz-nos num significado oculto. A vida de cada um de nós pode 
recomeçar miraculosamente, se encontrarmos a coragem de a viver segundo aquilo que nos 
indica o Evangelho. E não importa se tudo parece ter tomado já uma direção errada, e se 
algumas coisas já são irreversíveis. Deus pode fazer brotar flores no meio das rochas. E 
mesmo que o nosso coração nos censure de qualquer coisa, Ele «é maior que o nosso 
coração e conhece tudo» (1 Jo 3, 20). 

Reaparece aqui o realismo cristão, que não deita fora nada do que existe. A 
realidade, na sua misteriosa persistência e complexidade, é portadora dum sentido da 
existência com as suas luzes e sombras. É isto que leva o apóstolo Paulo a dizer: 
«Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus» (Rm 8, 28). E Santo 
Agostinho acrescenta: tudo, «incluindo aquilo que é chamado mal».[19] Nesta perspectiva 
global, a fé dá significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes. 

Assim, longe de nós pensar que crer signifique encontrar fáceis soluções 
consoladoras. Antes, pelo contrário, a fé que Cristo nos ensinou é a que vemos em São 
José, que não procura atalhos, mas enfrenta de olhos abertos aquilo que lhe acontece, 
assumindo pessoalmente a responsabilidade por isso. 

O acolhimento de José convida-nos a receber os outros, sem exclusões, tal como 
são, reservando uma predileção especial pelos mais frágeis, porque Deus escolhe o que é 
frágil (cf. 1 Cor 1, 27), é «pai dos órfãos e defensor das viúvas» (Sal 68, 6) e manda amar o 
forasteiro.[20] Posso imaginar ter sido do procedimento de José que Jesus tirou inspiração 
para a parábola do filho pródigo e do pai misericordioso (cf. Lc 15, 11-32). 
 

 

São José, rogai por nós e providenciai em todas as nossas necessidades, 

físicas e espirituais Amém 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn19
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html#_ftn20
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6. Preces Comunitárias  

 

Peçamos a intercessão de São José rezando: 

São José, valei-nos 

 

1) Senhor, que fostes tentado no deserto por satanás, socorrei o nosso Clero 

neste tempo em que muitos passam por provações, por tristezas, por 

perseguições, que sejam iluminados por Teu Santo Espírito alcançando o 

discernimento necessário em suas decisões. 

 

2) Senhor, que viestes encorajar os teus escolhidos a viverem a verdade, 

derramai o Dom da Sabedoria sobre nosso santo padre, o Papa Francisco, 

sobre nosso bispo Dom Pedro, o bispo Emérito Dom Nelson e sobre toda a 

Diocese de Santo André, que guardados por Teu Anjo, possam sempre e 

acima de tudo fazer a Tua Vontade. 

 
3) Deus Pai, que escolhestes José como pai adotivo de Jesus e esposo da 

Virgem Maria, como guarda e protetor, suplicantes te pedimos Sua 

intercessão sobre o mundo inteiro, diante desta pandemia, livrai-nos de todo o 

mal e ensinai-nos a viver na Verdade e na Luz. 

 
4) Maria Santíssima, suplicamos que Tuas Mãos Maternas possam socorrer os 

teus prediletos filhos os Sacerdotes, os Diáconos, os Seminaristas, os 

Vocacionados e as Vocações em seus diversificados carismas, guardai-nos 

Mãe do Perpétuo Socorro. 

 

 Pai-Nosso,.. Ave-Maria,... Glória ao Pai... 

 

7. Oração de Santa Teresinha do Menino Jesus  
 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.  

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  
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 Louvemos a Mãe de Deus, rezando o Cântico do Magnificat: 
 
 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. 
 
 O Poderoso fez em mim maravilhas 
e santo é o seu nome! 
Seu amor, de geração em geração, 
chega a todos que o respeitam. 
 
 Demonstrou o poder de seu braço, 
dispersou os orgulhosos. 
Derrubou os poderosos de seus tronos 
e os humildes exaltou. 
 
 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. 
 
 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 
 como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
9. Cantemos ou rezemos com o Hino: 

 

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. 

 
 

10- Bênção Final 
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 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. 

____________________________________________________ 
 
Unamos nossas orações neste mês de Março em intenção de nossa Santa 
Madre Igreja: 

Terço à São José 

Nas contas grandes: 

Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o 

anjo do Senhor? Valei-me, São José! 

Nas contas pequenas: 

Valei-me, São José. 

No fim, reze este oferecimento: 

“A vós, glorioso São José, ofereço este terço em louvor e glória de Jesus e Maria, 

para que seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza e alegria 

em todos os meus trabalhos e tribulações, principalmente na hora da agonia. 

Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio, para 

que me alcanceis a graça que tanto desejo. Falai em meu favor, advogai a minha 

causa no céu e na terra, alegrai a minha alma para honra de Jesus, de Maria e 

vossa. Amém.” 
 
Deus nos abençoe.  
Abraços fraternos   
Saudades.     Ir. Sandra 
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