
 

 

 

 

Diocese de Pesqueira 

Coordenação Diocesana de Pastoral 

 

DIA DE ORAÇÕES PELA SANTIFICAÇÃO DO CLERO 

 

PROPOSTA DE ROTEIRO CELEBRATIVO 
 

 

1. Motivação inicial 

 

O Dia Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes é celebrado todos os anos 

na Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que esse ano é comemorado no dia 11 de junho, 

convocado pelo Santo Padre por meio da Congregação para o Clero.  

Trata-se de um dia para que cada fiel deposite no coração de Deus uma prece fervorosa 

pela santificação do sacerdote que cuida da sua comunidade.  

“Peçamos também sacerdotes santos, formados ‘segundo o Sagrado Coração de Cristo’”, 

dizia São João Paulo II, o qual estabeleceu que este dia de oração seja realizado no dia do Coração 

de Jesus.  

A proposta do Papa São João Paulo II, em 1995,  é de uma Jornada (ou dia) Mundial de 

Oração pela Santificação dos Sacerdotes com o intuito de promover um momento de paz, 

espiritualidade e recolhimento por parte dos sacerdotes, e de convocar todos os fiéis para o dia de 

oração por todo o clero do mundo, por sua santificação e resistência às provações e tentações. 

 

2. Tríduo celebrativo em nível diocesano 

 

Inspirados na celebração do Ano de São José e o Ano da Família Amoris Laetitia, que ora 

estamos vivenciando em toda a Igreja, celebremos este Dia de Orações a partir de um tríduo, 

conforme proposta a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º dia  11/06 (Sexta-feira)  

SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
 

SANTA MISSA DE ABERTURA 

Orações especiais pelo Clero Diocesano 

Lema: “Em teu coração, o nosso se refaz” 

 

ELEMENTOS LITÚRGICOS 

 

Cor litúrgica: Branca,  

Glória, Creio, Prefácio Próprio –  Ofício da Solenidade 

Textos bíblicos: 

1ª leitura - Oséias 11,1.3-4.8-9 

Responsório: Is 12: “Com alegria bebereis do manancial da salvação” 

2ª leitura - Efésios 3,8-12.14-19 

Evangelho: João 19,31-37 – “Um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e, 

imediatamente, saiu sangue e água” 

 

a) Comentário inicial 

 

Caríssimos irmãos e irmãs, bem-vindos(as) a este encontro de fé. Iniciamos, hoje o tríduo 

de orações pelos nossos sacerdotes. De modo muito especial, a Igreja em todo o mundo, volta o 

seu coração a Jesus Bom Pastor, pedindo pelos seus pastores. Rezar pelos sacerdotes é necessário, 

pois o padre segue a lógica do Evangelho. Ele é como uma sementinha de mostarda que cresce de 

modo invisível, mas ganha uma dimensão extraordinária ao ver o que ele pode tornar-se para uma 

comunidade: os seus frutos vão além das coisas humanas; ele é um vaso de barro, que precisa 

continuamente ser consertado e modelado, e quem o modela é a mão, o olhar e a misericórdia do 

Senhor. 

Louvemos a Deus pelos nossos sacerdotes e peçamos Pai o dom da fidelidade para cada 

um deles, configurados ao Sagrado Coração de seu Filho. 

De pé, iniciemos a nossa celebração, cantando. 

 

b) Comentário geral à Liturgia da Palavra 

 

Abramos os ouvidos e o coração para escuta da Palavra. Nas leituras de hoje, o Senhor nos 

fala pelo profeta do grande amor de Deus que se comunica conosco a partir do nosso jeito de 

entender. Esse Deus nos manifesta o seu amor através de seu Filho Jesus, por quem nos é dado 

conhecer a vontade do Pai: que sejamos um só corpo, Igreja viva, nascida do sangue e da água 

jorrados do coração amabilíssimo de Jesus, transpassado na cruz. Ouçamos com atenção. 

 

c) Preces – Ladainha do Sagrado Coração de Jesus 

 

Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 



Jesus Cristo, ouvi-nos. 

Jesus Cristo, atendei-nos. 

Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. 

Deus filho, redentor do mundo, tende piedade de nós. 

Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. 

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. 

 

Coração de Jesus, filho do Pai eterno, tende piedade de nós. 

Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria... 

Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus... 

Coração de Jesus, de majestade infinita... 

Coração de Jesus, templo santo de Deus... 

Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo... 

Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu... 

Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade... 

Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor... 

Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor... 

Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes... 

Coração de Jesus, digníssimo de todo o louvor... 

Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações... 

Coração de Jesus, em que se encerram todos os tesouros da sabedoria e ciência... 

Coração de Jesus, onde habita toda a plenitude da divindade... 

Coração de Jesus, em que o Pai pôs toda a sua complacência... 

Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós recebemos... 

Coração de Jesus, o desejado das colinas eternas... 

Coração de Jesus, paciente e de muitas misericórdias... 

Coração de Jesus, riquíssimo para todos que vos invocam... 

Coração de Jesus, fonte de vida e santidade... 

Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados... 

Coração de Jesus, saturados de opróbrios... 

Coração de Jesus, triturado de dor por causa de nossos crimes... 

Coração de Jesus, obediente até à morte... 

Coração de Jesus, transpassado pela lança... 

Coração de Jesus, fonte de toda a consolação... 

Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição... 

Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação... 

Coração de Jesus, vítima dos pecadores... 

Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós... 

Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós... 

Coração de Jesus, delícia de todos os santos... 

 

Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. 

 

- Jesus, manso e humilde de coração. 

- Fazei nosso coração semelhante ao vosso. 



 

Oremos: Deus onipotente e eterno, olhai para o Coração de vosso filho diletíssimo e para os 

louvores e as satisfações que ele, em nome dos pecadores, vos tributa; e aos que imploram a vossa 

misericórdia concedei benigno o perdão em nome do vosso mesmo Filho Jesus Cristo, que 

convosco vive e reina, um só Deus cm o Espírito Santo. Amém. 

d) Motivação para o Ofertório 

 

d) Antes da bênção final:  

 

CONSAGRAÇÃO AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS  

(Santa Margarida Maria Alacoque) 

 

Eu me dou e consagro ao sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo: minha pessoa e minha 

vida, minhas ações, meus trabalhos e meus sofrimentos,  

a fim de no futuro pregar tudo quanto sou e tenho,  

unicamente para sua honra, amor e glória.  

É minha resolução irrevogável ser inteiramente dele  

e fazer tudo por seu amor, renunciando de todo o meu coração  

a tudo que lhe puder desagradar.  

Portanto, ó Coração Sagrado, eu vos escolho para único objeto de meu amor,  

para protetor de minha vida, penhor de minha salvação,  

amparo de minha fragilidade e inconstância,  

reparação de todas as faltas de minha vida  

e asilo seguro na hora de minha morte.  

Coração de ternura e bondade,  

sede Vós minha justificação diante de Deus vosso Pai  

e afastai de mim os castigos de sua justa cólera.  

Coração de amor, em Vós ponho toda a minha confiança;  

de minha fraqueza e maldade tudo temo,  

mas de Vossa bondade tudo espero.  

Consumi, pois, em mim, tudo o que puder desagradar-vos ou se opor a Vós.  

Imprimi o Vosso puro amor tão firmemente no meu coração,  

que nunca mais Vos possa esquecer nem nunca possa de vós me separar,  

Coração Sagrado, eu vos conjuro, por toda a Vossa bondade,  

que o meu nome seja profundamente gravado em Vós,  

pois eu quero que toda a minha felicidade e glória  

seja viver e morrer no Vosso serviço. Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º DIA: 12/06 (SÁBADO) 

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 

Orações pelas Famílias 

 

Lema: “Coração materno, cheio de amor, ensinai-nos a amar” 

 

ELEMENTOS LITÚRGICOS 

 

Cor litúrgica: Branca 

Prefácio de Maria. Ofício da memória 

Textos bíblicos: 

1ª leitura: Isaías 61,9-11 

Responsório: 1Sm 2 – “Meu coração se regozija no Senhor.” 

Evangelho: Lucas 2,41-51 – “Sua mãe guardava todas estas coisas no seu 

coração.” 

 

a) Comentário inicial 

 

Irmãos e irmãs, reunidos neste segundo dia do tríduo dedicado às orações pelos nossos 

sacerdotes, somos chamados a rezar pelas nossas famílias, celeiros de vocações. É da família que 

surgem as vocações sacerdotais. Rezaremos nesta missa especialmente pelas famílias de nossos 

sacerdotes que deram seus filhos a Deus e à Igreja. Ao celebrarmos o Imaculado Coração de Maria, 

sejamos gratos à Mãe das vocações por tantas dádivas concedidas em nossas famílias. Celebrando 

o Ano da Família, rezemos pelo surgimento sempre mais crescente de santas vocações em nossos 

lares. “O padre de amanhã pode estar em sua casa, em sua família”. 

De pé, iniciemos a nossa celebração, cantando. 

 

b) Comentário geral às leituras 

 

Liturgia da Palavra, momento de escuta daquilo que o Senhor nos tem a dizer. O profeta 

nos mostra a imagem de alguém agraciado por Deus que se alegra por uma escolha que terá como 

consequência o surgimento da justiça e a sua glória. É Maria, aquela que se alegra no Senhor, 

conforme canta o responsório, e que guarda no coração imaculado todas as coisas a respeito dos 

desígnios de Deus sobre o seu Filho Jesus. Ouçamos. 

 

c) Preces – LADAINHA DE NOSSA SENHORA 

 

Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, ouvi-nos. 

Jesus Cristo, atendei-nos.  

Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. 

Filho, Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. 

Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. 



Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. 

 

Santa Maria, rogai por nós. 

Santa Mãe de Deus, rogai por nós. 

Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. 

Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. 

Mãe da divina graça, rogai por nós. 

Mãe puríssima, rogai por nós. 

Mãe castíssima, rogai por nós. 

Mãe imaculada, rogai por nós. 

Mãe intacta, rogai por nós. 

Mãe amável, rogai por nós. 

Mãe admirável, rogai por nós. 

Mãe do bom conselho, rogai por nós. 

Mãe do Criador, rogai por nós. 

Mãe do Salvador, rogai por nós. 

Mãe da Igreja, rogai por nós. 

Virgem prudentíssima, rogai por nós. 

Virgem venerável, rogai por nós. 

Virgem louvável, rogai por nós. 

Virgem poderosa, rogai por nós. 

Virgem clemente, rogai por nós. 

Virgem fiel, rogai por nós. 

Espelho de justiça, rogai por nós. 

Sede de sabedoria, rogai por nós. 

Causa da nossa alegria, rogai por nós. 

Vaso espiritual, rogai por nós. 

Vaso honorífico, rogai por nós. 

Vaso insigne de devoção, rogai por nós. 

Rosa mística, rogai por nós. 

Torre de David, rogai por nós. 

Torre de marfim, rogai por nós. 

Casa de ouro, rogai por nós. 

Arca da aliança, rogai por nós. 

Porta do céu, rogai por nós. 

Estrela da manhã, rogai por nós. 

Saúde dos enfermos, rogai por nós. 

Refúgio dos pecadores, rogai por nós. 

Consoladora dos aflitos, rogai por nós. 

Auxílio dos cristãos, rogai por nós. 

Rainha dos anjos, rogai por nós. 

Rainha dos patriarcas, rogai por nós. 

Rainha dos profetas, rogai por nós. 

Rainha dos apóstolos, rogai por nós. 

Rainha dos mártires, rogai por nós. 

Rainha dos confessores, rogai por nós. 

Rainha das virgens, rogai por nós. 



Rainha de todos os santos, rogai por nós. 

Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. 

Rainha elevada ao céu em corpo e alma, rogai por nós. 

Rainha do sacratíssimo Rosário, rogai por nós. 

Rainha da paz, rogai por nós. 

 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. 

 

V. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, 

R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

 

Oremos. 

Senhor Deus, nós Vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de 

corpo; e que, pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres 

da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

 

d) Ao final da celebração:  

 

CONSAGRAÇÃO AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 

 

Santíssima Virgem Maria,  

movido pelo ardente desejo de amar-vos como Mãe querida  

e promover uma terna devoção ao Vosso Imaculado Coração,  

digníssimo de todo amor e veneração  

e tão transpassado de dor pelas blasfêmias e ingratidões dos homens,  

humildemente me prostro aos vossos pés  

e consagro ao vosso coração doloroso e imaculado para sempre:  

meu corpo, minha alma, minha vida, meu coração e todo o meu ser.  

Aceitai, Mãe amorosíssima, esta consagração  

e guardai-me sempre em vosso coração materno.  

Ó minha terna Mãe, em vós confio, quero amar-vos sempre mais  

e servir-vos com toda felicidade.  

Abençoai-me, protegei-me e preservai-me de todo o mal. Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3º dia - 13/06 - 11º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

Orações especiais pelas Vocações Sacerdotais 
 

Lema: “Dedicados ao Reino, na simplicidade e humildade de coração” 

 

ELEMENTOS LITÚRGICOS 

 

- Cor litúrgica: Verde 

- Missa com Gl, Credo, Pf Comum 

- Textos bíblicos: 

1ª leitura: Ez 17,22-24 

Salmo responsorial: Sl 91 – “Como é bom agradecermos ao Senhor!” 

2ª leitura: 2Cor 5,6-10 

Evangelho: Mc 4,26-34 

 

a) Comentário inicial 

 

Queridos irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos em assembleia neste domingo, dia do 

Senhor, ainda que de modo virtual, mas num só coração e uma só alma, para encerrarmos 

vibrantemente, o tríduo de orações pelos nossos sacerdotes. Nesta liturgia, sob o lema “Dedicados 

ao Reino, na simplicidade e humildade de coração”, em profunda gratidão ao Senhor, queremos 

rezar hoje especialmente pelos nossos seminaristas, futuros sacerdotes desta centenária Diocese 

de Pesqueira.   

Na escuta da Palavra e na partilha do pão, abramos o coração para alimentarmos a nossa fé 

em Jesus, Sumo e eterno sacerdote. Celebremos, com ele, este encontro de gratidão ao Pai. 

De pé, iniciemos o nosso encontro, cantando. 

 

b) Comentário às leituras 

 

A palavra de Deus hoje nos convida a olhar para a vida com confiança e esperança em 

Deus, ele que não esqueceu da Aliança, nem das promessas que fez no passado. Jesus nos mostra 

um projeto dinâmico de Deus para todos, sem alarde, sem pressa, sem publicidade. Este projeto 

tem sua finitude num novo céu e numa nova terra que Deus quer oferecer a todos. Para alcança-la 

é preciso viver como peregrinos rumo ao céu, onde sentaremos à mesa de Deus e receberemos de 

Deus a vida que não acaba. Ouçamos com atenção as a santa Palavra. 

 

c) Preces 

 

1. Pela nossa Igreja diocesana, para que, na pobreza e no desapego, ponha sempre mais sua 

confiança em Deus e não nos recursos do mundo, rezemos ao Senhor. 

T. Deus de amor, ouvi nosso clamor! 

2. Pelo nosso bispo Dom José Luiz e pelo clero diocesano de Pesqueira, para renovem a cada dia 

o seu ardor pela missão, e que seus testemunhos de vida inspirem a muitos jovens ao chamado à 

vida sacerdotal, rezemos ao Senhor. 



3. Pelo nosso Seminário São José de Pesqueira, casa de iniciação à formação dos futuros 

sacerdotes, para que seja sempre um lugar de acolhida e apoio aos jovens que desejam seguir a 

Jesus Bom Pastor por uma vida a ele consagrada, rezemos. 

4. Por todos os vocacionados e seminaristas desta Diocese, para que encontrem no povo de Deus 

em suas paróquias e comunidades o apoio necessário ao fortalecimento de suas vocações, através 

da oração permanente e da generosidade na sua formação rumo ao sacerdócio, rezemos. 

5. Por todos nós que agora de modo virtual formamos esta santa assembleia litúrgica, para que 

seus frutos cheguem a cada pessoa, fazendo crescer a confiança em Deus e o compromisso 

missionário, rezemos ao Senhor. 

 

d) Ao final da celebração (antes da bênção):  

 

VIVÊNCIA 

 

Com:  A missa de hoje nos ensinou que confiança e compromisso não se excluem. Pelo contrário, 

quanto mais confiamos em Deus, mais devemos agir de acordo com a vontade de Deus. Voltemos, 

pois, aos nossos lares com o firme desejo de testemunhar a dedicação integral ao Reino de Deus. 

Façamos também o compromisso com a nossa Igreja diocesana de rezar sempre pelos nossos 

vocacionados, seminaristas e sacerdotes. Esta será sempre a nossa primeira missão. 

 

 

 


