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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:  Mês da Bíblia

A – O mês de setembro, para nós católicos do Brasil é o mês dedicado à Bíblia,
isso desde 1971. Mas desde 1947, se comemora o Dia da Bíblia no último domingo de
setembro, ou seja, no dia 30, data esta, que a Igreja celebra o dia de São Jerônimo (ele
nasceu em 340 e faleceu em 420 dC). 
São Jerônimo foi um grande biblista,  foi ele quem traduziu a Bíblia dos originais (hebraico
e grego) para o latim, que naquela época era a língua falada no mundo e usada na liturgia
da Igreja.  Hoje a Bíblia  é  o único livro que está traduzido em praticamente todas as
línguas do mundo e está em quase todas as casas, talvez nem fazemos ideia, mas a
Bíblia é o livro mais vendido, distribuído e impresso em toda a história da humanidade. 

“A escritura contém todos os mistérios do Senhor, falando do Emanuel, o nascido
da Virgem, o realizador de obras e sinais estupendos, o morto e o sepultado, o ressurgido
dos infernos e o salvador de todos os povos. Tudo que há nas santas Escrituras, tudo o
que a língua humana pode proferir e uma inteligência mortal receber, está contido neste
livro”.  (Liturgia das Horas – 30 de setembro – São Jerônimo, Presbítero e Doutor da
Igreja).

A Bíblia – Palavra de Deus – é o fruto da comunicação entre Deus que se revela e
a pessoa que acolhe e responde à revelação. Por isso, a Bíblia é formada por histórias de
um povo, o Povo de Deus, que teve o dom de interpretar sua realidade à luz da presença
de Deus e compreender que a vida é um projeto de amor que parte de Deus e volta para
Ele. 

O tema que norteia as reflexões propostas para o mês da Bíblia é “Para que n’Ele
nossos povos tenham vida” e o lema: “A sabedoria é um espírito amigo do ser humano”
(Sb 1,6). 

Empenhemo-nos,  caríssimas(os)  para,  não  só  lermos,  mas  meditarmos,
ruminarmos e colocarmos em prática a Palavra Viva, o próprio Cristo no meio de Nós!
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3. Invocando o Espírito Santo:

A –  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 (Sab 1, 1-6)  A Sabedoria e o detisno humano

A – Ouçamos agora um trecho do livro da Sabedoria 

L. Amai a justiça, vós que julgais a terra, pensai no Senhor com retidão, procurai-o com
simplicidade do coração, .porque se deixa encontrar por aqueles que não o tentam, Ele se
revela aos que não lhe recusam a fé. Pois, os pensamentos tortuosos afastam de Deus, e
o Poder, posto à prova, confunde os insensatos. A Sabedoria não entra numa a alma
maligna, ela não habita num corpo devedor ao pecado! Pois o Espírito Santo, o educador
foge  da duplicidade, ele se retira diante dos  pensamentos sem sentido, ele se ofusca
quando sobrevém a injustiça. A Sabedoria é um espírito amigo dos homens, não deixa
impune  o  blasfemo por  seus  propósitos;  porque  Deus  é  a  testemunha  de  seus  rins,
perscruta seu coração segundo a verdade e ouve o que diz a sua língua.

Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus

.A - Façamos um instante de silêncio para que a Palavra que ouvimos encontre eco
em nosso coração.

Sugestão: a Animadora pode pedir que os presentes releiam  em vós baixa e partilhem o
versículo que mais lhes tocou, citando-o compassadamente. Que reflitam no sentido da
palavra sabedoria e justiça.

5. Reflexão:
No dicionário, a palavra sabedoria é usada comumente para definir a característica

de uma pessoa sábia, envolvendo todo o conhecimento que um indivíduo possui sobre
uma grande gama de assuntos ou sobre algum assunto em particular. Mas,  “Sabedoria”
divina  é  muito  diferente  da  sabedoria  humana.  Em nossos tempos busca-se  muito  o
acumulo do  “saber” por meio do estudo das ciências, das artes, das culturas dos povos e
etc.  Quanto mais estudada uma pessoa é, mais sabia ela é vista.  Cada vez mais as
famílias incentivam  seus filhos a buscarem o conhecimento por meio de uma formação
superior, isto não é um mal. Porém, o mal está em se esquecerem do principal, que é
incentivá-los ao conhecimento da Palavra de Deus, que é a fonte da Sabedoria divina. 



Para  amar  a  justiça,  conforme  está  no  princípio  do  livro,  é  preciso  refletir  em
nossas ações para vermos se estamos nos deixando conduzir pela Sabedoria de Deus ou
pela  sabedoria do mundo.  “o homem participa da sabedoria e da bondade do Criador,
que lhe confere o domínio de seus atos e a capacidade de se governar em vista  da
verdade e do bem” (C.I.C &1954). Na simplicidade de coração busquemos a Deus com
verdade  e  reconhecendo  nossa  pequenez,  respondamos  com  um  sim,  a  Jesus  que
convida os pecadores à mesa do Reino: "Não vim chamar justos, mas pecadores" (Mc
2,17). Ele, nos chama a uma verdadeira conversão de vida, a uma vida reta em Deus.
pois, o Espírito Santo não pode habitar numa vida dupla, um pé em Deus e outro no
mundo! Em Pentecostes Cristo Senhor derrama em profusão a força do Espírito  Santo,
 É graças a esta força do Espírito que os filhos de Deus podem dar fruto. Aquele que nos
enxertou na verdadeira Vide far-nos-á dar «os frutos do Espírito: caridade, alegria, paz,
paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, auto-domínio» (Gl 5, 22-23). “O
Espírito é a nossa vida: quanto mais renunciarmos a nós próprios mais caminharemos
segundo  o  Espírito”(  C.I.C  &  736).Devemos  viver  neste  mundo  pautado  por  tantas
injustiças, e por costumes sociais tão esquecidos de Deus, caminhar conservando nossos
olhos fixos no alto, lembrando que nosso Deus perscruta nossos corações, ouve nossa
oração, e nos quer a todos no Reino dos céus.

 6. Rezando a Palavra de Deus

A – Agora, passemos a meditar e a rezar alguns pontos da Palavra de Deus que foi
proclamada. 

L1. 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 eles ouçam a missão dada
por Jesus e tornem-se cada vez mais evangelizadores com a vida e a palavra.  

A – Rezemos a Oração que o Senhor Jesus nos ensinou, para a santificação dos
Sacerdotes: Pai Nosso...

A – Pelos caminhos de nossa vida,  saibamos discernir  o  que agrada a Deus e
peçamos a sabedoria para acolher seu plano de amor.

L2.   Rezemos uns pelos outros para que Deus nos abençoe e nos comprometa no amor
a Cristo e aos irmãos, particularmente no amor de serviço aos irmãos mais pequeninos e
sofredores de nosso tempo, que sabemos, são ainda milhões em nossa pátria e pelo
mundo. O Papa Francisco pede que cada cristão saia de si e vá ao encontro do outro, do
que  mais  necessita  para  levar  Jesus,  fonte  única  de  nossa  realização,  felicidade  e
salvação.
A – Peçamos a Nossa Senhora, Trono da Sabedoria, que abençoe nossos Padres e
os capacite a realizar maravilhas nas almas a eles confiadas. : Ave-Maria...

L3. - Que os Sacerdotes possam ter a coragem de sair e ir ao encontro das pessoas. Que
nossas   igrejas estejam de portas abertas para acolher e ajudar a todos.  

A – Rezemos para que as pessoas que se dedicam ao serviço do Reino de Deus,
especialmente  os  Sacerdotes,  sejam  fortalecidos,  não  se  deixem  abater  pelo



desânimo  e  que  em  cada  novo  amanhecer  renovem  seu  ardor  missionário  e
evangelizador.

T. Senhor, escutai a nossa prece!

A – "Para que n’Ele nossos povos tenham vida".

L4.  Ensinar o caminho de Deus para as pessoas é a maior caridade que existe. Quando
ensinamos alguém a conhecer  e  a  amar  a  Deus,  estamos cumprindo  o  mandato  do
Senhor.  Rezemos para  que nossos Padres tenham sempre a  disposição  de ensinar,
ajudar e orientar as almas para Deus.

T.: Senhor, que todos nós sejamos educadores na fé.
 
A – É tempo de pedir  a Deus, Senhor da Messe, que nossos Sacerdotes, Diáconos,
Seminaristas, Religiosas e Agentes de Pastorais e Movimentos sejam corajosos em se
abrir à novidade do Evangelho e do Espírito Santo que sempre impulsiona a Igreja. Que
sejam também ousados na criatividade evangelizadora e na busca de novos métodos
para anunciar Jesus Cristo.

T. Senhor, escutai a nossa prece!

6. Preces Comunitárias 

A.  Demos graças a Deus Pai por sua infinita misericórdia em nos cumula com a força do
seu Espírito para correspondermos ao seu amor. Cheios de confiança, elevemos a ele
nossa oração, dizendo:

T.: Iluminai, Senhor, a vossa Igreja.

L1:  Senhor,  assim como o sol  que aquece o jardim,  o  faz  florescer,  aquecei  nossos
corações com  a Tua Palavra, fazei-nos frutificar em virtudes para a vida eterna.

T.: Iluminai, Senhor, a Vossa Igreja.

L2: Em vossos sacerdotes, que guiam os povos, sois o médico dos corpos e das almas;
não  cesseis  de  exercer  para  conosco  o  ministério  da  vida  e  da  santidade,  nós  vos
pedimos.

T.: Iluminai, Senhor, a Vossa Igreja. 

L3:   Queremos crescer na unidade e na comunhão eclesial a fim de que sejamos, na
sociedade, sinal visível do vosso Reino; iluminai-nos com a Luz e a Sabedoria do Vosso
Santo Espírito, nós vos pedimos.  

T.:  Iluminai, Senhor, a Vossa Igreja.

L4 –  Senhor, por intercessão de Nossa Senhora que tem um amor de predileção por
todos os sacerdotes, abençoai os cinco novos sacerdotes de nossa diocese, e também os
dois  novos  diáconos  transitórios  que  serão  ordenados,  para  que  guardados  em  seu
Imaculado Coração possam com Sabedoria e discernimento exercer seu ministério. Nós
vos pedimos.



T -  Iluminai, Senhor, a Vossa Igreja.

L5  -  Por  todos  os  Sacerdotes  de  nossa  Diocese,  pelos  Sacerdotes  que  partem  em
missão,  pelos  que  se  dedicam  nas  periferias  de  nossas  cidades,  pelos  que  são
perseguidos,  pelos  que  enfrentam diariamente  os  desafios  da  evangelização  e  pelos
Sacerdotes enfermos e idosos, para que sejam fortalecidos e amparados pela  Vossa
misericórdia, nós vos pedimos. 

T.:  Iluminai, Senhor, a Vossa Igreja.

L6 – Rezemos ainda pela Juventude para que se deixem tocar pelo olhar amoroso de
Jesus e tenham a coragem de dizer sim ao Seu chamado para uma missão específica na
Igreja, abençoai nossos jovens e nossos Seminaristas, nós vos pedimos.
  
T.:  Iluminai, Senhor, a Vossa Igreja.

L7 – Pedimos Senhor por intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, que envolva em
seu Manto Sagrado aos nossos bispos, Dom Pedro e Dom Nelson, livrando-os de todo o
mal.

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”.

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

8. Cântico do Magnificat 

A – Louvemos a Mãe de Deus, rezando o Cântico do Magnificat:

Lado A: 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.

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:

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/


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.

_________________________________________________________________

Gestos concretos
• Fazer uma visitinha a Jesus Eucarístico no Sacrário.
• Reservar alguns minutos no meu dia para ler e rezar um trecho da Palavra 

de Deus neste mês da Bíblia.
• Dar uma Bíblia de presente para um afilhado. 
• Rezar pelo aniversário natalício de Dom Nelson dia 11/09

_______________________________________________________________
Assunto de ordem prátca:

O  Email  de  contato  do  grupo  mudou

para:madrinhasorantes.sacerdotes@gmail.com

Contato por tel: 4459-8407 / Cel: 96448-4377

Retiro anual: 

Nosso encontro será no dia 09 de Setembro de 2018, das 8:00hs às 16:00hs, no 
auditório da Mitra Diocesana em Santo André – Praça do Carmo

Nosso café da manhã e almoço, será comunitário, organizem-se em seus grupos.

Levar a foto do grupo, impressa para anexarmos ao mural.

Levar a ficha de cadastro de cada membro já preenchida.
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