MEMÓRIA DE SÃO JOÃO MARIA VIANNEY
04 de agosto de 2020
“O Sacerdote é o amor do Coração de Jesus. Quando virdes o padre,
pensai em Nosso Senhor Jesus Cristo” (São João Maria Vianney).
PREPARANDO O AMBIENTE:
Amado irmão e irmã, prepare em sua casa um ambiente que o conduza a oração. Deixe
sua Bíblia aberta no Evangelho proposto para a nossa oração (Mt. 15, 1-2.10-14), uma
vela acesa e, possivelmente, imagens de seus santos de devoção. Você pode procurar
músicas indicadas nos meios virtuais e também se servir deles durante a oração, desde se
certifique para que notificações não lhes atrapalhem.
Neste mês de agosto a Igreja nos convida a rezar pelas vocações! De modo especial hoje,
memória de São João Maria Vianney, rezamos por todos os padres, pedindo sua
intercessão para que sejam inundados com a graça e a bênção de Deus em sua nobre
missão!
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Vida de São João Maria Vianney
São João Batista Maria Vianney nasceu perto de Lyon no dia 8 de maio de 1786. Teve que
vencer muitas dificuldades até chegar à ordenação sacerdotal. Foi-lhe confiada a paróquia
de Ars, onde esteve aproximadamente 42 anos. Sobressaiu pelo seu afã de almas, espírito
de oração e de mortificação, e sobretudo pela sua infatigável dedicação à administração
do sacramento da Penitência. Morreu em 1859. Foi canonizado e declarado Padroeiro do
clero universal por Pio XI em 1929.
CANTO INICIAL
Enviai, Senhor, muitos operários / Para a vossa messe
Pois a messe é grande, Senhor / E os operários são poucos!
SAUDAÇÃO INICIAL
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Dirigente: irmão e irmã, peçamos que venha sobre nós o Santo Espírito de Deus,
iluminando nossos pensamentos, nossa igreja, nossas casas, nossas famílias, enfim, nossa
vida! E assim, conhecendo o Cristo e os mistérios por Ele e Nele revelados, todo nosso agir
e proceder seja conforme sua santa vontade. Cantemos:
A nós descei, Divina Luz (2x)
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus (2x)
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Todos: 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.
Dirigente: Tendo pedido sobre cada um de nós, sobre nosso pensamento, sobre nossa
vida o Santo Espírito, cantemos aclamando a Palavra de Deus que será proclamada:
Vai falar no Evangelho Jesus Cristo, aleluia!
Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia!
Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor (2x)
EVANGELHO – Mt. 15, 1-2.10-14. (ler da própria Bíblia)
Momento de partilha: O dirigente propõe e instiga a família a partilhar um pouco sobre
o Evangelho. Para tanto, se propõem as seguintes indagações:
•
•
•
•
•

Quais os personagens que aparecem neste trecho do Evangelho?
Quem interroga Jesus? O que o questionam?
Eles compreendem o que Jesus o que Jesus lhes ensina?
E nós, compreendemos de fato o que Jesus nos propõe?
Enfim, o que chama mais a atenção nesse texto?
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No Evangelho de hoje contemplamos Jesus exortando aos Fariseus sobre o que de
fato é essencial para o cultivo de uma fé autêntica. Jesus assim procede, pelo fato de que
aqueles homens se prendiam a práticas exteriores, enquanto seu coração estava vazio,
ou ainda, repletos de outros interesses, muitos distantes dos de Deus.
Para tanto, tomemos um trecho do catecismo de São João Maria Vianney, que nos
convida a meditar sobre o tesouro que temos cultivado em nosso coração e sobre a
oração, que possibilita o sublime encontro em Deus e o homem:
A mais bela profissão do homem é rezar e amar
Prestai atenção, meus filhinhos: o tesouro do cristão não está na terra, mas nos
céus. Por isso, o nosso pensamento deve estar voltado para onde está o nosso tesouro.
Esta é a mais bela profissão do homem: rezar e amar. Se rezais e amais, eis aí a felicidade
do homem sobre a terra.
A oração nada mais é do que a união com Deus. Quando alguém tem o coração puro
e unido a Deus, sente em si mesmo uma suavidade e doçura que inebria, e uma luz
maravilhosa que o envolve. Nesta íntima união, Deus e a alma são como dois pedaços de
cera, fundidos num só, de tal modo que ninguém pode mais separar. Como é bela esta
união de Deus com sua pequenina criatura! É uma felicidade impossível de se
compreender. Nós nos havíamos tornado indignos de rezar. Deus, porém, na sua
bondade, permitiu-nos falar com ele. Nossa oração é o incenso que mais lhe agrada.
Meus filhinhos, o vosso coração é por demais pequeno, mas a oração o dilata e
torna capaz de amar a Deus. A oração faz saborear antecipadamente a felicidade do céu;
é como o mel que se derrama sobre a alma e faz com que tudo nos seja doce. Na oração
bem feita, os sofrimentos desaparecem, como a neve que se derrete sob os raios do sol.
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A PALAVRA NOS CONVIDA A AÇÃO
• O que posso extrair como lição para a minha vida?
• Como tem caminhado minha vida de oração?
• O que me proponho, como atitude concreta?
Meu irmão e minha irmã, sem Deus nada somos! Cultivemos em nosso dia a dia
uma vida de oração e encontro com Deus, pois Ele é nosso maior Tesouro. É Nele e por
Ele que toda nossa vida tem sentido e significado. Deixemo-nos moldar pelo que nos
ensina Jesus Cristo! Cultivemos uma escuta verdadeira e constante de sua Palavra!
De modo especial, neste dia em que celebramos a memória de São João Maria
Vianney, rezemos a oração de santa Terezinha pelos sacerdotes:
Ó Jesus, Sacerdote Eterno, guardai os vossos sacerdotes no vosso Sagrado Coração,
onde nada de mal lhes possa acontecer, conservai imaculada as suas mãos ungidas, que
tocam todos os dias o vosso Sagrado Corpo.
Conservai imaculado os seus lábios, diariamente, tingidos com o vosso
Preciosíssimo Sangue.
Conservai os seus corações, que selastes com o sublime Sacramento da Ordem,
puros e livres de todo o terreno.
Que o vosso amor os proteja e os preserve do contágio do mundo.
Abençoai os seus trabalhos apostólicos com abundantes frutos.
Fazei que as almas confiadas aos seus cuidados e direção sejam a sua alegria na
terra e formem no céu a sua gloriosa e imperecível coroa.
Amém!
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Oração conclusiva:
Dirigente: Que o Senhor, Deus da Vida, nos abençoe em nossa caminhada, nos guarde de
todos os males e nos conduza à vida eterna!
Todos: Amém!
Dirigente: Bendigamos ao Senhor!
Todos: Demos graças a Deus!
Canto final:
O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é grande ceifar. a ceifar, o senhor me
chamou, Senhor, aqui estou! Senhor aqui estou!
Vai trabalhar pelo mundo afora! eu estarei até o fim contigo! está na hora, o Senhor
me chamou. Senhor, aqui estou! Senhor, aqui estou!
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