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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 - Queridas  Irmãs  e  caros  irmãos,  aqui  estamos reunidos  para  rezar  por
nossos Sacerdotes.  Neste Mês das Vocações,  queremos entregar  a  Cristo,
Vocacionado do Pai por excelência, todos os Sacerdotes do mundo inteiro, em
especial os Sacerdotes de nossa Diocese e de nossa Paróquia. Entregamos
também  os  Diáconos,  Seminaristas,  Religiosos,  Missionários,  Catequistas,
Leigos e Leigas e todos os Vocacionados do Reino. 
Queremos especialmente rezar por nossos Neos Sacerdotes que receberão o
Sacramento da Ordem no dia  04 de Agosto,  o dia do Padre.  É com muita
alegria, junto aos anjos do Céu que cantamos louvores ao Pai, ao Filho e ao
Espírito  Santo,  por  intercessão de nossa Mãe Maria  Santíssima,  que estes
seus filhos, alcancem através deste sim, a Graça Santificante, e que esta se
transborde, em suas famílias, Paróquias, e onde o Senhor os enviar, que sejam
imitadores  do  Senhor,  levando  o  bálsamo,  o  perfume  e  tudo  o  que  tens
reservado a cada um destes teus amados filhos.

"Quando as nossas mãos tocam uma substância  aromática,  perfumam tudo  o que tocam.
Façamos passar as nossas orações pelas mãos da Santíssima Virgem. Ela as perfumará".

São João Maria Vianney



3. Invocando o Espírito Santo:

A - Rezemos juntos a Oração ao 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

A - Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus

Glória a Vós Senhor
Mateus 9, 35 - 10, 1.6-8

Naquele tempo,
Jesus percorria todas as cidades e povoados,
ensinando em suas sinagogas,
pregando o Evangelho do Reino,
e curando todo tipo de doença e enfermidade.
Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas,
porque estavam cansadas e abatidas,
como ovelhas sem pastor.
Então disse a seus discípulos:
A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Pedi pois ao dono da messe
que envie trabalhadores para a sua colheita!’
E, chamando os seus doze discípulos
deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus,
 para curarem todo tipo de doença e enfermidade.

Depois de lhes ter dado as seguintes instruções: Vão em primeiro lugar ter com
as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho anunciem que o Reino 
dos céus está próximo. Curai os doentes ressuscitai os mortos, purificai os 
leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes de graça dai.
Palavra da Salvação.

- Fazer um breve momento de silêncio, e, em seguida, partilhar a Palavra -



5. Reflexão

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO 
PARA O 55º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

(22 de abril de 2018 - IV Domingo da Páscoa)
 

Tema: «Escutar, discernir, viver a chamada do Senhor»

O Senhor continua hoje a chamar para O seguir. Não temos de esperar que
sejamos perfeitos para dar como resposta o nosso generoso «eis-me aqui»,
nem assustar-nos com as nossas limitações e pecados, mas acolher a voz do
Senhor com coração aberto. Escutá-la, discernir a nossa missão pessoal na
Igreja e no mundo e, finalmente, vivê-la no «hoje» que Deus nos concede.

Maria Santíssima, a jovem menina de periferia que escutou, acolheu e viveu a 
Palavra de Deus feita carne, nos guarde e sempre acompanhe no nosso 
caminho.

Vaticano, 3 de dezembro - I domingo do Advento – de 2017.

Franciscus

https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/vocations/documents/papa-
francesco_20171203_55-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html

Leitor 1: O Papa Francisco em sua Mensagem para o 55º Dia de Oração pelas
Vocações diz:’ a nossa vida e a nossa presença no mundo são fruto duma
vocação divina.’

Leitor 2: Na diversidade e especificidade de cada vocação, pessoal e eclesial,
trata-se de escutar, discernir e viver esta Palavra que nos chama do Alto e, ao
mesmo tempo que nos permite pôr a render os nossos talentos, faz de nós
também instrumentos de salvação no mundo e orienta-nos para a plenitude da
felicidade.

Leitor  1:   Estes  três  aspetos  –  escuta,  discernimento  e  vida –  servem de
moldura também ao início da missão de Jesus: passados os quarenta dias de
oração e luta no deserto, visita a sua sinagoga de Nazaré e, aqui, põe-Se à
escuta da Palavra,  discerne o conteúdo da missão que o Pai  Lhe confia e
anuncia que veio realizá-la «hoje» (cf. Lc 4, 16-21). 

Leitor  2:  Você conhece alguma história  vocacional?  De quem? Conhece a
história da vocação do padre da sua paróquia? De algum religioso ou religiosa
que conhece? Importante sabermos sua história, para podermos contemplar a
Misericórdia de Deus que alcança estas vidas, nos une a elas, e nem sempre
percebemos o meio de salvação que o Senhor Jesus esta nos concedendo,
unicamente por Amor. 



A: O conhecimento da história pessoal, vocacional, como num todo, nos abre
os  olhos  da  alma,  para  que,  livres  de  nossos  pré  julgamentos,  possamos
enxergar, aqueles que Deus mesmo concede estar a nosso lado, como Ele
próprio os vê e conhece. (Partilhar sobre alguma história vocacional)

6. A Igreja é toda ministerial

A - Vocação para os ministérios ordenados.

L1. O Bispo,   como sucessores dos Apóstolos, recebem do Senhor, a quem
foi dado todo o poder no céu e na terra, a missão de ensinar todos os povos e
de pregar o Evangelho a toda a criatura, para que todos os homens se salvem
pela fé, pelo Baptismo e pelo cumprimento dos mandamentos (cfr. Mt 28,18;
Mc. 16, 15-16; Act. 26, 17 ss.). Para realizar esta missão, Cristo Nosso Senhor
prometeu  o  Espírito  Santo  aos  Apóstolos  e  enviou-o  do  céu  no  dia  de
Pentecostes, para, com o Seu poder, serem testemunhas perante as nações,
os povos e os reis, até aos confins da terra (cfr. Act. 1,8; 2,1 ss.; 9,15) LG 24

O Presbítero ,unido na honra do sacerdócio e, por virtude do sacramento da
Ordem, são consagrados, à imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote (Hebr.
5, 1-10; 7,24; 9, 11-28), para pregar o Evangelho, apascentar os fiéis e celebrar
o  culto  divino,  como  verdadeiros  sacerdotes  do  Novo  Testamento.
Participantes, segundo o grau do seu ministério, da função de Cristo mediador
único (1 Tim, 2,5), anunciam a todos a palavra de Deus. Mas é no culto. ou
celebração  eucarística  que  exercem  principalmente  o  seu  múnus  sagrado;
nela, actuando em nome de Cristo LG 28

O Diácono, Em grau inferior da hierarquia estão os diáconos, aos quais foram
impostas as mãos «não em ordem ao sacerdócio mas ao ministério». Pois que,
fortalecidos com a graça sacramental, servem o Povo de Deus em união com o
Bispo e o seu presbitério, no ministério da Liturgia, da palavra e da caridade. É
próprio  do  diácono,  segundo  for  cometido  pela  competente  autoridade,
administrar solenemente o Baptismo, guardar e distribuir a Eucaristia, assistir e
abençoar o Matrimónio em nome da Igreja, levar o viático aos moribundos, ler
aos fiéis a Sagrada Escritura, instruir e exortar o povo, presidir ao culto e à
oração dos fiéis, administrar os sacramentais, dirigir os ritos do funeral e da
sepultura. Consagrados aos ofícios da caridade e da administração, lembrem-
se os diáconos da recomendação de S. Policarpo: «misericordiosos, diligentes,
caminhando na verdade do Senhor, que se fez servo de todos» . LG 29

A  –  Rezemos  a  oração  que  o  Senhor  Jesus  nos  ensinou,  para  a
santificação dos Bispos,  Sacerdotes e Diáconos: Pai-Nosso...



A – Vocação para a Vida em Família.

L2.  A  família, Os esposos e pais cristãos devem, seguindo o seu caminho
peculiar,  amparar-se  mutuamente  na  graça,  com  amor  fiel,  durante  a  vida
inteira, e imbuir com a doutrina cristã e as virtudes evangélicas a prole que
amorosamente  receberam  de  Deus.  Dão  assim  a  todos  exemplo  de  amor
incansável e generoso, edificam a comunidade fraterna e são testemunhas e
cooperadores da fecundidade da Igreja, nossa mãe, em sinal e participação
daquele amor, com que Cristo amou a Sua esposa e por ela Se entregou LG 41

A – Peçamos a Jesus, Maria e José que abençoem nossas famílias: Ave-
Maria...

A – Vocação para a Vida Consagrada.

L3. Pelos votos, ou outros compromissos sagrados a eles semelhantes, com os
quais  se  obriga  aos  três  mencionados  conselhos  evangélicos,  o  cristão
entrega-se totalmente ao serviço de Deus sumamente amado, de maneira que
por  um título novo e especial  fica destinado ao serviço do Senhor. Já pelo
Baptismo,  morrera  ao pecado e  fora  consagrado a Deus;  mas,  para  poder
recolher frutos mais abundantes dá graça baptismal, pretende libertar-se, pela
profissão  dos  conselhos  evangélicos  na  Igreja,  dos  impedimentos  que  o
poderiam  afastar  do  fervor  da  caridade  e  da  perfeição  do  culto  divino,  é
consagrado mais intimamente ao serviço divino. E esta consagração será tanto
mais  perfeita  quanto  mais  a  firmeza  e  a  estabilidade  dos  vínculos
representarem a indissolúvel união de Cristo à Igreja, Sua esposa. LG 44

A – Rezemos para que as pessoas consagradas sejam testemunhas vivas
da primazia de Deus e de Seu Reino.

T. Senhor, escutai a nossa prece!

A  – Vocação  para  os  ministérios  e  serviços  na  Comunidade  e  na
sociedade.

L4. “Os fiéis leigos são ‘cristãos que estão incorporados a Cristo, pelo batismo,
que formam o povo de Deus e participam das funções de Cristo: sacerdote,
profeta e rei.  

O Santo Padre pede que os fiéis católicos não se confinem em suas paróquias
e levem a palavra do Evangelho mundo afora. “Não se trata simplesmente de
abrir  a  porta  para  que venham,  para  acolher, mas de sair  porta  fora,  para
procurar e encontrar”
Nesse momento  particular  da história  do  Brasil,  o  documento  afirma que é
preciso que os cristãos assumam sua responsabilidade de ser o fermento de
uma sociedade renovada, onde a corrupção e a desigualdade dêem lugar à
justiça e solidariedade.        Papa Francisco envia saudação ao Ano do Laicato no Brasil

A –  Rezemos  para  que  os  fiéis  cristãos  sejam "sal  da  terra  e  luz  do
mundo": T. Senhor, escutai a nossa prece!



A – Vocação para ser Catequista..

L5.  a catequese não é um “trabalho” nem uma tarefa externa à pessoa do
catequista,  mas  “somos”  catequistas,  e  a  vida  inteira  gira  em  torno  desta
missão. Com efeito “ser” catequista é uma vocação de serviço na Igreja; o que
foi recebido como dom da parte do Senhor, por sua vez deve ser transmitido.
Por  conseguinte,  o  catequista  tem  o  dever  de  voltar  constantemente  ao
primeiro anúncio, ou “querigma”, a dádiva que transformou a sua vida.  É o
anúncio fundamental que deve ressoar de maneira contínua na vida do cristão,
ainda mais em quantos são chamados a anunciar e a ensinar a fé. «Nada há
de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente e mais sábio que
esse anúncio» (Evangelii gaudium, n. 165). Este anúncio deve acompanhar a
fé, que já está presente na religiosidade do nosso povo. É necessário assumir
todo o potencial de piedade e de amor encerrado na religiosidade popular, a fim
de que não se transmitam apenas os conteúdos da fé, mas também se crie
uma  verdadeira  escola  de  formação  na  qual  seja  cultivado  o  dom  da  fé
recebida,  de  tal  maneira  que  os  gestos  e  as  palavras  reflitam a  graça  de
sermos todos discípulos de Jesus.
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/pont-messages/2017/documents/papa-
francesco_20170705_messaggio-simposiocatechesi-argentina.html

A – Rezemos para que nunca faltem Catequistas, Ministros/as da Palavra
e Animadores/as de comunidades em nossa Igreja:

T. Ouvi, Senhor, nossa oração, hoje e sempre. Amém. 

6. Preces Comunitárias 

A.  Em comunhão  com toda  a  Igreja,  rezemos pela  santificação  de  nossos
Padres.  A  Igreja  precisa  de  numerosos  e  santos  presbíteros,  que  sejam
“homens  consagrados  a  Cristo,  Sumo  e  Eterno  Sacerdote,  para  pregar  o
Evangelho,  apascentar  os  fiéis  e  celebrar  o  culto  divino,  como verdadeiros
sacerdotes do novo testamento” (LG 28). Rezemos também pela perseverança
dos  seminaristas  e  para  que  muitos  outros  jovens  respondam  com
generosidade ao chamado do Senhor à vocação sacerdotal. 

Elevemos as nossas súplicas ao Bom Pastor, que conhece o seu rebanho,
suplicando  à  Ele  que  conceda  a  cada  um  de  seus  escolhidos  em  suas
específicas vocações, a Graça de dar de graça, o que de graça receberam e
digamos, com toda a confiança:

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece.

L1:  Pelo Papa, pelos Bispos, Presbíteros e Diáconos, para que imitem Jesus
Cristo, o Bom Pastor, reunindo e protegendo as ovelhas que andam errantes,
iludidas, cegas  diante do mundo injusto em que vivemos rezemos:

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Uma_catequese_querigm%C3%A1tica_e_mistag%C3%B3gica


L2: Por nosso bispo Dom Pedro e bispo emérito Dom Nelson e os Padres de
nossa Diocese,  para  que tenham muita  saúde e perseverem na alegria  de
servir a Deus em nossa Diocese. Que continuem fiéis a Cristo e à Igreja, sendo
ousados  na missão de proclamar o Evangelho onde estiverem. rezemos:

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece.

L3::  Por nossos Neo Sacerdotes, que receberão o Sacramento da Ordem no
dia  04  de  Agosto,  que  ouvindo  a  Voz  Bom Pastor,  deram seu  sim,  sejam
fortalecidos a cada novo dia, e que se recordem diante das provações, desta
Voz que os guiou até este excelso momento, permanecendo firmes na Rocha
que os sustentam. rezemos:

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece.

L4 : Pelos seminaristas de nossa Diocese e por todos os jovens vocacionados
ao ministério presbiteral, para que respondam com generosidade e fidelidade
ao chamado do Senhor, rezemos:

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece.

L5 - Por todos nós, cristãos, para que sejamos fiéis ao nosso Batismo, sendo
testemunhas  fiéis,  no  pouco,  defendendo  a  Igreja,  amparando  nossos
sacerdotes em sua sublime vocação, rezemos:

T.: Jesus, Bom Pastor, ouvi a nossa prece.

7. ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO PELAS VOCAÇÕES 

Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho pela nossa salvação e sempre
nos  sustentais  com os  dons  do  vosso  Espírito,  concedei-nos  comunidades
cristãs vivas, fervorosas e felizes, que sejam fontes de vida fraterna e suscitem
nos jovens o desejo de se consagrarem a Vós e à evangelização. Sustentai-as
no  seu  compromisso  de  propor  uma  adequada  catequese  vocacional  e
caminhos  de  especial  consagração.  Dai  sabedoria  para  o  necessário
discernimento vocacional, de modo que, em tudo, resplandeça a grandeza do
vosso amor misericordioso. Maria, Mãe e educadora de Jesus, interceda por
nossa comunidade cristã, para que, tornada fecunda pelo Espírito Santo, seja
fonte de vocações autênticas para o serviço do povo santo de Deus.

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

8. 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”.

9. 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;
desde 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:

Tu, Tu és sacerdote pra sempre (Salmo 109/110) 

cantar ou rezar por estrofes
Letra e música: Cássio Murilo Dias da Silva

1. Disse o Senhor ao meu Senhor:
"Vem assentar-te à minha direita,
pois eu farei de teus inimigos
o escabelo de teus pés".

Tu, Tu és sacerdote pra sempre,
Tu és sacerdote pra sempre,
segundo a ordem de Melquisedec. (Bis)

2. Desde Sião o Senhor fará,
fará crescer o poder do teu cetro,
por toda a terra Tu reinarás,
Tu vencerás os teus inimigos.

3. "Príncipe és desde o teu nascimento;
todas as honras pertencem a Ti.
Eu te gerei antes da aurora".
O Senhor jurou e não desmentirá.

4. À tua direita está o Senhor.
Ele, em sua ira, esmagará os reis.
Em seu caminho beberá da torrente,
e por isso levantará a fronte.



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

Sugestões de gestos concretos.

 Dia  4  de  agosto  é  o  Dia  do  Padre  –  procurar  conhecer  a  história
vocacional do padre de sua Paróquia, ser fiel na oração por ele,

 Conhecer os trabalhos da Paróquia e tomar a decisão de fazer parte de
algo, convidar membros para participarem de nosso Movimento, divulgá-
lo mais, zelar por ele.

 Planejemo-nos para celebrar com nossos neo Sacerdotes no dia 04 de
Agosto,o dia da Ordenação Sacerdotal, permitindo, cada um dentro de
sua vocação específica,  serem transformados, adentrando o Mistério
deste Sacramento.
 





Retiro para todos os membros do Movimento Mães/Pais e
Madrinhas/Padrinhos orantes para os sacerdotes

Tema: “O que é ser  uma Mãe,  Madrinha /  Pai,  Padrinho Orrantes  para os
sacerdotes?”
Dia: 9 de setembro de 2018 (Domingo)
Horário: das 7h30 às 16h
Local: Auditório da Mitra Diocesana de Santo André
Contribuição:  à partir de R$ 5,00 (será utilizado na compra de um presente
para D. Nelson e para Dom Pedro, em nome do Movimento)
Atenção!!! Será servido lanche comunitário no local. 
Por favor, se organizarem entre os grupos para trazerem um prato salgado, ou
doce e refrigerante ou suco
Se puderem trazer garrafas com café, leite, para serem partilhadas – café da
manhã.
Qualquer dúvida, me coloco à disposição.
(11)964484377  TIM/WhatsApp,  (11)44598407  ou
email:estudos.dmd@gmail.com

AVISO: Criamos um grupo no whatsapp para melhor nos comunicarmos. Por
favor, enviem o número de vocês para que sejam adicionados. Ir. Sandra (11)
964484377

Pequeno momento de reflexão sobre “O Sacerdote”

A maior excelência da Santa Missa consiste em ter por Sacerdote um Deus
feito homem.

Portanto, não há maior dignidade que ser ministro deste Sacerdote invisível e

eterno, que é nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Por isso, o Sacrifício,
nunca deixa de ser agradável à Deus.

Imaginemos, meus irmãos, com que carinho, reverência, respeito e devoção
devemos nos dirigir ao Santo Sacrifício visto que o principal oferente é Cristo.
Contudo, é pelas mãos de seu representante o padre que o mistério acontece
milagrosamente!

Quem é o padre?

Pois bem, quis o nosso Senhor Jesus, nos deixar esta tão preciosa dádiva,
pelo Dom da Ordenação. Logo, quando vemos o celebrante no altar, devemos

imediatamente reconhecer  que,  ali  está um amigo de Jesus,  ainda que um
pecador. Ele não está realizando aquela função por quê gostamos ou deixamos

de gostar, o elegemos ou até mesmo julgamos que fosse necessário, assim ou

assado. Não. Mas, simplesmente por quê o próprio Cristo o escolheu como
amigo.(Marcos  3,13-19).  Tão  pouco  são  suas  atitudes  particulares  que
fundamentam seu sacerdócio.

Assim como aquele que dá esmola pela mão do servidor, é verdadeiramente o



principal autor do benefício, temos em conta que ainda que o servo fosse um
facínora, se o patrão é um justo, a esmola é santa e meritória.

É na simplicidade da oferta de sua vida, que o sacerdote com suas próprias
mãos oferece, desempenhando o papel de ministro principal e junto do povo, a
grande Vítima!  Então,  silenciosamente este milagre diáriamente nos vêm e,
segundo o santo Cura d’Ars, “ todas as obras tomadas juntas, não tem o valor
de uma única Santa Missa, por quê obras dos homens, enquanto que a Santa
Missa é Obra de Deus.”

Ali,  naquele  espaço  histórico,  nós  cristãos  nos  encontramos  fora  de  todo
espaço, com toda Igreja, para em comunhão, receber o Amor. Conforme os
ensinamentos de São Tomás : “A Eucaristia é o sacramento do Amor, significa
Amor e produz Amor.” Ademais, a Sagrada Comunhão nos une a Cristo pois
Ele mesmo disse: “aquele que comer a minha Carne e beber o meu Sangue,
permanece em Mim e Eu nele.”(João 6,56)

Assim sendo, quem seria a pessoa do padre para nós meus irmãos?

Não seria ele um pai espiritual, a quem devemos respeito e atenção como de
filhos?

Meditemos  por  um instante,  porque  temos  muitas  vezes  negligenciado  em
nosso  papel  de  filhos?  Coniventes  com intolerâncias  dos  de  fora,deixamos
maltratar ou maltratamos nossos queridos padres. Lidamos com eles friamente
como  algo  ultrapassado,  fora  de  moda,  até  criamos  novos  perfis  para
enquadra-los em nosso mundo particular, cheio de interesses e fetiches. Bem
aí, tratamos com nossos padres como à um bom e velho líder desses times
esportivos, fazemos ídolos, pop stars, por vezes, simples objetos de estima e
descartáveis, quando não, um mero amuleto. Ora subestimado, ora acima de
suas potências reais, o valor a um pai, espiritualmente falando, nem sempre se
manifesta em nosso linda família Católica. Se por um lado o pai zela pela vida
e integridade de sua casa, por outro o filho deve honrá-lo.

Quão grande apreço devemos ter com este ser humano que, se deu livremente
ao serviço do Reino. Se no pico das alegrias ou na mais profunda tristeza,
juventude,  velhice,  cansaço,  solidão,  enfermo  ou  não,  demasiadamente
compromissado, se passando pelo deserto de sua alma, nas manias do dia a
dia, com ou sem animaizinhos, um homem que se lançou com toda sua alma,
intensidade e esperança de ser melhor. Simplesmente para ter o mesmo que
nós, Vida! Vida Eterna, nos servindo como convém no amor. Um cura da alma,
um pai cuidadoso...

Ao olhar nos olhos de seu sacerdote, lembre-se que é pela Sagrada Comunhão
que você pode ter esta vida, e conservá-la na alma ”porque quem comer deste
Pão,  viverá  eternamente”.  (João 6,  58)  Que este  olhar  te  recorde o  Santo
Alimento que faz desaparecer toda fadiga e fortifica o corpo. Que purifica e
santifica-nos, preservando-nos de todo o mal e que só nos é possível por meio
da pessoa do padre.Cuide bem do padre e respeite-o como a um pai. Mais que



anjos e santos, são estes homens responsáveis de nos trazer Jesus Cristo vivo
e real na Eucaristia!

Valdirene Goulart Guzzo

Fundadora do Mosteiro das Discípulas da Mãe de Deus
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