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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 e Cristo. 
 
2. MOTIVAÇÃO:   
 
 A cada ano, no mês de setembro, a Igreja Católica no Brasil dedica-se a celebrar a 
Palavra de Deus. Esta festa teve como principal inspiração a memória de São Jerônimo, 
em 30 de setembro, um grande biblista que a pedido do Papa Damaso (366-367) 
preparou a Bíblia em latim, a partir do hebraico e do grego, a famosa Vulgata. 
 

Este grande Santo da Igreja, foi o responsável por tornar o mês de setembro um 
período mais intenso para refletir e rezar com a Sagrada Escritura. É um convite a entrar 
na inesgotável fonte de misericórdia e de amor que é a Palavra de Deus. 

 
Conhecer a Palavra de Deus é conhecer Cristo, como referiu São Jerônimo, que é 

“a Palavra que se fez homem e habitou no meio de nós” (cf. Jo 1,14). Reconhecer 
concretamente esta face do amor, como disse o Papa emérito Bento XVI: 

“Em Jesus de Nazaré nós encontramos o rosto de Deus, que desceu do seu Céu 
para se imergir no mundo dos homens, no nosso mundo, e para ensinar a «arte de viver», 
o caminho da felicidade; para nos libertar do pecado e para nos tornar filhos de Deus (cf. 
Ef 1, 5; Rm 8, 14). Jesus veio para nos salvar e para nos mostrar a vida boa do 
Evangelho.” 

 
Nós somos convidados a deixar que a Palavra de Deus, como uma brasa, toque os 

“nossos lábios” (cf. Is 6,7) entre em nossos corações e em nossas mentes, e transforme-
nos de dentro para fora. 
 
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2019-09/setembro-mes-da-biblia-lectio-divina.html 
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3. Invocando o 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. 

 
4. Palavra de Deus (Rm 13,8-10) 
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos: 
 
  Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem 
ama o próximo está cumprindo a Lei. 

De fato, os mandamentos: “Não cometerás adultério”, “não matarás”, “não 
roubarás”, “não cobiçarás”, e qualquer outro mandamento, se resumem neste: “Amarás 
ao teu próximo como a ti mesmo”. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. 
Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da Lei. 
 
Palavra do Senhor 
Graças a Deus. 
 

.- Façamos um instante de silêncio deixando que a Palavra de Deus caia em nossos 
corações e produza frutos em vista do bem comum. 
Você pode ler novamente a Palavra, buscando saber com quem Jesus estava 
falando? O que significa cumprir a Lei? E o que podemos fazer para cumprir 
perfeitamente a Lei? 
O que a Palavra vem falar individualmente a cada um? 
 
5. Reflexão: 

 

A Palavra de Deus tem o poder de transformar a vida, “Pois, a palavra de Deus é 
viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes; ela penetra até o 
ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as 
intenções do coração”. 

 Hebreus 4-12 
 

“As Escrituras nos desafiam constantemente para redirecionar nosso caminho para 
Deus. Deixar-se ‘ler’ pela Palavra de Deus nos permite tornar-nos ‘livros abertos’, 
reflexões vivas da Palavra que salva, testemunhas de Jesus e anunciadores de sua 
novidade”. 

 Papa Francisco 
 

Que as Sagradas Escrituras sejam para nós, como água quando sedentos, como 
alimento, quando famintos, um descanso, em meio ao cansaço e fatiga.  Que sejamos 
capazes de saborearmos o tenro afeto do Senhor, como também a sua presença 
restauradora. 



 

 

Permitamos que a leitura diária da Palavra de Deus nos redirecione para discernirmos pelo 

Espírito Santo, a Vontade de Deus. 

 

 

 6. Rezando a Palavra de Deus 

 

 Que a Palavra de Deus, como chuva benfazeja que cai na terra, toque e transforme 
o coração dos amigos prediletos de Cristo, os Sacerdotes. Que atentos à voz do Mestre, 
conheçam a Sua Vontade e cumpram com coragem a missão que lhes fora confiada. 
 
 Rezemos a Oração que o Senhor Jesus nos ensinou, para a santificação dos 
Sacerdotes: Pai Nosso.  
 

 “O Amor é o cumprimento perfeito da Lei”. Rezemos uns pelos outros para que Deus 
nos abençoe e nos comprometa no amor a Cristo e aos irmãos, unidos como Igreja neste 
tempo de provações. 
 

 Ano Vocacional, rezemos por aqueles (as) que se dedicam ao serviço do Reino de 
Deus: todos  os vocacionados, os seminaristas, os diáconos, os sacerdotes, nosso bispo 
Dom Pedro e bispo emérito Dom Nelson, o Papa Francisco, os religiosos(as), os 
missionários(as), para que não se deixem abater pelo desânimo, pelo cansaço das lutas 
diárias, mas, sejam fortalecidos pelo Espírito Santo no sim diário. 
 
   Por todos os Sacerdotes de nossa Diocese, pelos que são perseguidos, pelos 
enfermos e idosos, para que sejam fortalecidos e amparados por vossa misericórdia. 
 

Pelos bispos, sacerdotes e diáconos falecidos, vítimas da Covid 19, que o Senhor 
dê a eles a graça do sufrágio de suas almas, e o consolo para suas famílias enlutadas. 
 
 

Consagremos a Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa, todas as intenções 
colocadas aqui e aquelas que se encontram em nossos corações de Madrinhas e 
Padrinhos de Seus filhos prediletos, para que nos abençoe neste tempo de pandemia, 
nos guarde e proteja de todo mal. Salve- Maria 
 
7. Oração de Santa Teresinha do Menino Jesus 
 

“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”. 
 
A – Pai-Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai... 



 

 
8. Cântico do Magnificat 
 
 
 A minh‘alma engrandece o Senhor 
e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, 
pois ele viu a pequenez de sua serva; 
eis que agora as gerações hão de chamar-me de 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. Canto Final: 

Cenáculo de amor  - Walmir Alencar 

Reunidos aqui, num Cenáculo de amor 
Pedimos forças pelas mãos de Maria 
Ela conhece bem todos seus queridos filhos 
E não deixará faltar para nós seu auxílio 
 
Vinde, Espírito Santo! Vinde por meio da poderosa intercessão 
Do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa 
Vinde, Espírito Santo! Vinde por meio da poderosa intercessão 
Do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa(bis) 
Vossa amadíssima Esposa! 
 

https://www.letras.mus.br/walmir-alencar/


 

 

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. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Retiro anual: Cancelado – devido a pandemia – Rezemos para que tudo 
passe e que em breve possamos nos encontrar. 
__________________________________________________ 
Sugestão para os membros do movimento (não somente para o mês de 
Setembro, mas, pode se criar uma disciplina para uma intimidade maior com 
o Senhor através da Sagrada Escritura 

Lectio Divina 
Como proposta de aprofundamento na Palavra de Deus, a Igreja nos 

oferece a oração da Lectio Divina: é um exercício de escuta pessoal da Palavra 
de Deus. Funciona como uma escada de quatro degraus espirituais: Leitura, 
Meditação, Oração, Contemplação. Sendo que os degraus são mais para a 
compreensão, pois o Senhor, na liberdade do seu Espírito, pode elevar à oração e 
à contemplação no momento que lhe aprouver. É preciso, portanto, estar aberto à 
ação do Espírito Santo: “Buscai na leitura e encontrareis na meditação; batei pela 
oração e encontrareis pela contemplação” (Monge Guido II, Idade média). 

Para compreendermos melhor e crescermos na intimidade com Deus, 
vejamos os passos a seguir: 

 
Preparar-se: 

Comece por encontrar um lugar tranquilo e cômodo. Um lugar de silêncio e 
que favoreça o recolhimento e que deixe você confortável.  

Invoque o Espírito Santo, pois é Ele quem nos faz conhecer e a querer 
fazer a vontade de Deus: 

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles 
o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a 
face da terra. Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a 
luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o 
mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém” 

Escolha qual leitura da Bíblia: pode ser uma das leituras do dia (liturgia 
diária) ou seguir um dos livros da Sagrada Escritura - Evangelistas, profetas etc.  
Leitura 

O que fala o texto? É necessário estar atento aos detalhes: o ambiente, o 
desenrolar dos acontecimentos, os personagens do texto, quais são os diálogos, 
a reação das pessoas; procurando perceber os seus sentimentos, as questões 
mais interessantes, as palavras e trechos que chamam mais atenção. Leia se 
quiser, mais de uma vez o texto sagrado, mas não se preocupe a ser você a 



 

 

encontrar citação mais importante, a Palavra de Deus é viva, ela que se 
apresentará naturalmente. Não se esqueça, é Deus quem falará conosco. Esse 
passo é o que exige maior esforço da nossa parte. 

 
Meditação 
 

O que diz o texto de forma pessoal para mim? Este é o momento de se 
colocar diante da Palavra. É hora de “ruminar”, saborear a Palavra de Deus. Na 
meditação vamos questionando, confrontando a passagem com a nossa vida, por 
meio do Espírito Santo. 

 
Oração 
 

O que o texto me faz responder ao Senhor? A oração nasce como fruto da 
meditação. Os sentimentos nos levam a dar uma resposta a Deus. Através do 
Espírito Santo, nos é suscitado o louvor, a súplica, a oração penitencial, a oferta. 

 
Contemplação 
 

O que a Palavra faz em mim? É o próprio Deus que age em nossas vidas. 
È permitir a ação de Deus que recebe a nossa oração e nos leva ao Seu coração. 
Na contemplação nós somos impelidos a ser como Cristo.  

 
Que o próprio Deus nos conceda a graça de a cada novo dia crescermos 

na intimidade com a Sua Palavra. 
 

Atenção: a oração da Lectio Divina exige uma prática, uma disciplina, pois todo o 
nosso ser precisa acostumar-se com este modo de rezar. Isto quer dizer, que se 
no primeiro dia você encontrou dificuldades, não deve desanimar, mas perseverar 
até que se torne natural esta prática de oração com a Sagrada Escritura. 
 
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2019-09/setembro-mes-da-biblia-lectio-divina.html 

 
 
 
“Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para ensinar, para repreender, para 
corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, 
capacitado para toda boa obra." 
 
 
        II TIMÓTEO, 3,16-17  
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