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Toda a Igreja é chamada a rezar e a interceder  pelo Clero.  

O povo de Deus da Diocese de Itapetininga é convidado a 

participar do Projeto de Adoção Espiritual do Clero.  

Quem Adota, chamamos de adotante. Esta Adoção consiste no ato 

de se aceitar espontaneamente “cuidar espiritualmente ” de um membro 

do Clero, seja ele o Bispo ou  Sacerdote ou ainda o  Diácono (adotados), 

como parte integrante diariamente da sua vida oracional. 
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AO BISPO DE ITAPETININGA / SP 

Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto. 

 

 
 

 

Rogamos a Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, proteção e coragem 

para que o senhor exerça sua missão de “Bom Pastor” a tantas ovelhas. 

 

 

ADOÇÃO  ESPIRITUAL  DO  CLERO 

Projeto: 

Aliança de Amor pela santificação do  

Clero da Diocese de Itapetininga. 

 
 

http://www.discipulosdamaededeus.com.br/ 
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1- FRATERNIDADE DISCÍPULOS DA MÃE DE DEUS  

Em 1º de janeiro de 2004, dia da Virgem Mãe de Deus, nasceu a   

Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus (DMD), tendo como 

fundadores: César Augusto Saraiva de Carvalho e Mara Lúcia Figueirêdo 

Vieira de Carvalho, e como co-fundador, o Pe. Flávio Jerônimo do 

Nascimento (In Memoriam).  A partir de então suas vidas passaram a ser 

regidas por uma frase: “Jesus, a Sabedoria Encarnada, quer servir-se de ti 

para fazer Maria Santíssima mais conhecida e amada”.   

Somos uma Associação Privada de Fiéis de Direito Diocesano, 

sem fins lucrativos, com sede à Rua Júlio Gomes Moreira nº. 1312 - 

Bairro Lagoa Seca, Natal (RN), CEP 59.022-110, inserida na região da 

Paróquia São Pedro Apostolo, Natal (RN) 

 Hoje nossa Comunidade tem seus estatutos aprovados em caráter 

definitivo. É uma Associação Privada de Fieis, reconhecida validamente 

pela Autoridade Arquidiocesana de Natal, pela pessoa do Arcebispo Dom 

Jaime Vieira Rocha.  

Nosso Carisma é Fazer Maria Santíssima mais conhecida e amada, 

através da vivência do evangelho como escravos de amor de Nossa 

Senhora, anunciando a volta gloriosa e o Reino de Jesus, como também 

rezar pela santificação do Clero.  

A Fraternidade é composta por fiéis leigos e clérigos, colocando-se 

a serviço do Reino. 

 

2- ORIGEM DO PROJETO DE SANTIFICAÇÃO PELO 

CLERO 
Sentimos a inspiração de Deus quando elaboramos o projeto: 

Aliança de Amor pela santificação do Clero da Arquidiocese de Natal, na 

ocasião da abertura do II Consagra-te, realizado no dia 18 de outubro de 

2008 em Natal. 

Esse evento marcou o momento onde estávamos respondendo ao 

pedido de âmbito mundial do prefeito da Congregação para o Clero, 

Cardeal Dom Cláudio Hummes, que solicitava orações pela santidade 

dos sacerdotes. Pedido que ele fazia a Igreja na carta datada em 8 de 

dezembro de 2007: “(...) todos os sacerdotes precisam de ajuda 

espiritual para viver a própria vocação e a própria missão no mundo de 

hoje”. 

O Cardeal já destacava, mesmo antes da proclamação do ano 

sacerdotal, a importância de almas consagradas intercedendo pelo clero. 
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Aos 30 de Setembro de 2008, Dom Matias Patrício abençoou este 

projeto e o implantamos em sua Arquidiocese de Natal, onde está a Casa 

Mãe de nossa comunidade.  

Nossos corações foram surpreendidos, ao sabermos da carta 

publicada em 26 de maio de 2009 (www.ZENIT.org). Por meio da qual o 

mesmo Prefeito da Congregação para o Clero, o cardeal Dom Claudio 

Hummes, quando anunciou o ano especial, Ano Sacerdotal. Convocado 

pelo Papa Bento XVI, de 19 de junho de 2009 a 19 de junho de 2010, por 

ocasião do 150º aniversário da morte de São João Maria Vianney, o São 

Cura D'Ars. 

Na carta, o Prefeito da Congregação confiava a Santíssima Virgem 

Maria, Rainha do Clero, a interseção por todos os sacerdotes. Pela oração 

confiante de cada um, o clero poderia receber a força para exercer seu 

ministério com retidão e santidade. 

Para nós, a Proclamação deste Ano Sacerdotal, foi muito além de 

ser um ano de nomeação de um servo sábio ou simples, pobre ou rico, 

humilde ou vaidoso. Ou até do julgamento dos que se afastaram da fé e 

seguiram os erros, influenciados pelo relativismo. Foi além da busca de 

padres santos e denúncia dos que caíram no engano na sedução sutil do 

adversário de Cristo, na apostasia. Este Ano Sacerdotal foi um ano de luz 

e transformação pelo desejo ardente de santidade. Foi um ano de 

confiança e abandono ao coração Imaculado de Maria. Foi um ano em 

que o Clero deixou-se levar pela Virgem Maria, pois uma de suas 

missões é a de encaminhar o clero ao seu Filho, o Cordeiro Imolado. 

Na Arquidiocese de Natal, o Projeto não cessou com o termino do 

Ano Sacerdotal. Continuamos com o cadastramento dos “Adotantes 

Espirituais” sobre a nossa responsabilidade. Porém o êxito e as graças 

serão sempre para a Mãe Igreja. 

Como apostolado, desde a nossa fundação, levamos as pessoas a 

consagração a Jesus por Maria pela a Espiritualidade de São Luís Maria 

Grignion de Montfort, ensinada no livro “O tratado da Verdadeira 

Devoção a Maria Santíssima”. 

 No dia desta consagração deve-se recorrer a tradição e ofertar 

algum tributo a Jesus, pelas mãos virginais de Maria, como 

reconhecimento de nossa servidão e dependência, em honra a Deus, 

como em reparação de tantos atos de infração já cometidos. 

Montfort aconselha que este tributo poderá ser uma mortificação, 

uma esmola, uma peregrinarão ou uma oração. Tendo estruturado o 

Projeto de Santificação pelo o Clero, passamos a indicar que o tributo do 
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consagrado preparado pela Fraternidade a Rainha de todos os Santos, 

seria a adoção espiritual de um membro do Clero. Com certeza a Rainha 

dos Mártires muito se alegra, em poder conosco oferecer a Deus o Clero 

de uma Diocese. 

 

3- A FRATERNIDADE DMD NA DIOCESE DE 

ITAPETININGA 

 

Respondendo ao chamado do Altíssimo, a Fraternidade Discípulos 

da Mãe de Deus, em comunhão com o Papa Francisco, não se prendeu ou 

fixou-se na sua Arquidiocese nascente, a de Natal, mas vem alargando o 

seu campo de atuação. Nossa comunidade, ao ser convidada a pregar um 

retiro em Itapetininga e, percebendo a acolhida das pessoas e os sinais de 

confirmação de Deus, solicitou ao Senhor Bispo, Dom Gorgônio, a 

possibilidade de termos uma Missão Temporária nesta cidade. (Não 

necessariamente ter uma casa da instituição, mas sim a presença de 

membros da própria localidade assessorados pela estrutura da 

Fraternidade, que estariam a frete dos grupos de consagração a Nossa 

Senhora em obediência as orientações desta diocese). 

A Santa inquietação de estarmos em várias dioceses nos é 

acalentada e encorajada também por um pronunciamento do Papa 

Francisco no dia 17 de Abril de 2016, quando era comemorado 53º dia 

Mundial de Oração pelas Vocações. Ele disse que: 

 

“Ninguém é chamado exclusivamente para uma determinada 

região, nem para um grupo ou movimento eclesial, mas para a 

Igreja e para o mundo. “Um sinal claro da autenticidade dum 

carisma é a sua eclesialidade, a sua capacidade de se integrar 

harmonicamente na vida do povo santo de Deus para o bem de 

todos” (Ibid., 130).  

 

Inicialmente foram realizados, por membro da Comunidade, 

visitas periódicas (bimestrais) a Itapetininga e estes Cursos de 

Consagração que foram dados pelos meios de comunicação à distância. 

Mas isto, de recorrer a uma evangelização “pelas redes”, não contraria o 

pensamento de nosso Pastor.  

Quando O Papa esteve na Assembleia Plenária do Pontifício 

Conselho Para os Leigos, no dia 7 de Dezembro de 2013, onde o tema 

era: “Anunciar Cristo na era digital”, ele se expressou da seguinte forma: 
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“Para a atividade dos jovens, a “rede” constitui algo, por assim 

dizer, conatural. A internet é uma realidade difundida, complexa e 

em evolução contínua, e o seu desenvolvimento volta a propor a 

questão sempre atual da relação entre a fé e a cultura.(...) 

“Examinai tudo e conservai aquilo que for bom” (1 Ts 5, 21). 

Inclusive entre as oportunidades e os perigos da rede é necessário 

“examinar tudo”, conscientes de que certamente encontraremos 

moedas falsas, ilusões perigosas e armadilhas que deverão ser 

evitadas. No entanto, orientados pelo Espírito Santo, havemos de 

descobrir também oportunidades preciosas para conduzir os 

homens rumo ao Rosto resplandecente do Senhor”. 

 

Dentre estas pessoas que foram se entregando a Jesus por Maria, 

por esta consagração, foram surgindo fieis em Itapetininga, que se 

identificaram com o Carisma de nossa Comunidade. Algumas destas 

estiveram em nossa Casa Mãe, em Natal, juntamente com o Padre 

Valdori, delegado por Dom Gorgônio para ser o nosso Orientador 

Espiritual para o desenvolvimento desta missão. Parte destes fieis 

entraram como Membros Auxiliares da instituição e hoje fazem um 

núcleo, que ligados a sede da comunidade, estão a frente da Missão 

DMD Itapetininga.   

 

4- ACOLHIMENTO DA DIOCESE DE ITAPETININGA 

PARA O PROJETO DE ALIANÇA DE AMOR PELA 

SANTIFICAÇÃO DO CLERO  

 

Com a constância e solidificação da Missão DMD e a necessidade 

de fazer com que os demais consagrados tivessem uma função dentro da 

Igreja local de Itapetininga, expressamos a Dom Gorgônio o desejo de 

oração pelo seu Clero diocesano. 

Dom Gorgônio, mais uma vez nos deu a sua benção e datou para 

que este Projeto fosse implantado e vivenciado a partir do dia 3 de junho, 

dia do Sagrado Coração de Jesus. Data que mundialmente o Santo Papa 

nos orienta para que seja comemorado em comunhão com a Igreja de 

Roma, o Jubileu dos Sacerdotes. 

Nesta solenidade, o Papa quis por no coração de Jesus todos os 

sacerdotes, por ocasião também dos cento e sessenta anos da instituição 

desta festa por Pio IX, em 1856 
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Cada Igreja particular é convidada a viver este momento jubilar e, 

dentre das suas programações, incluir orações para o clero, promover 

Adoração, Sacramento da reconciliação entre outras atividades.  Desta 

forma, a proposta de Adoção Espiritual, vem a contribuir na programação 

do Ano da Misericórdia, marcando o Jubileu dos sacerdotes.  

A divulgação deste projeto nas diversas Paróquias se dará pelo 

convite feito da parte dos sacerdotes aos membros da Fraternidade, para 

que em dia marcado eles possam estar nas capelas pregando sobre a 

importância da Adoção Espiritual e depois distribuindo os cartões para 

aqueles que queiram participar. 

 

5- REESTRUTURAÇÃO DO PROJETO DE ALIANÇA DE 

AMOR PELA SANTIFICAÇÃO DO CLERO PARA O 

ANO DA MISERICÓRDIA 

 

5.1 Adoção Espiritual do Clero 

 

Reestruturamos o Projeto de Aliança de Amor pela santificação do 

Clero, o adaptando as orientações e solicitudes proferidas pelo Papa 

Francisco, quanto a Igreja, leigos e clero. 

O Projeto propõe que em diversos cartões estejam o nome de “um” 

membro do Clero, mas associado a este podemos interceder por todos os 

sacerdotes, diáconos e bispo da Diocese. Entre os pastores e as ovelhas, 

deve existir continuamente o companheirismo, a proteção e o serviço. 

O Papa enviou uma carta ao Cardeal Marc Ouellet, Presidente da 

Pontifícia Comissão para a América Latina, no dia 19 de março de 2016, 

e nesta ele dizia: 

 

“O pastor é pastor de um povo(...) Olhar para o Povo de Deus é 

recordar que todos fazemos o nosso ingresso na Igreja como 

leigos. O primeiro sacramento, que sela para sempre a nossa 

identidade, e do qual deveríamos ser sempre orgulhosos, é o 

batismo. Através dele e com a unção do Espírito Santo, (os fiéis) 

“são consagrados para serem edifício espiritual e sacerdócio 

santo» (Lumen gentium, 10). A nossa primeira e fundamental 

consagração afunda as suas raízes no nosso batismo. Ninguém foi 

batizado sacerdote nem bispo. Batizaram-nos leigos e é o sinal 

indelével que jamais poderá ser cancelado. Faz-nos bem recordar 

que a Igreja não é uma elite de sacerdotes, consagrados, bispos 
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mas que todos formamos o Santo Povo fiel de Deus. Esquecermo-

nos disto comporta vários riscos e deformações na nossa 

experiência, quer pessoal quer comunitária, do ministério que a 

Igreja nos confiou. Somos, como frisou o concílio Vaticano II, o 

Povo de Deus, cuja identidade é “a dignidade e a liberdade dos 

filhos de Deus, em cujos corações o Espírito Santo habita como 

num templo” (Lumen gentium, 9). O Santo Povo fiel de Deus foi 

ungido com a graça do Espírito Santo e, portanto, no momento de 

refletir, pensar, avaliar, discernir, devemos estar muito atentos a 

esta unção”. 

 

Neste Ano da Misericórdia,  somos convidados a contemplar Jesus 

Cristo como  “O rosto da misericórdia do Pai.” Assim, que possamos ser 

envolvidos com as habilidades e obras deste Cristo, por: 

Ser Redentor, na sua Cruz, nos liberta de todo malefício; 

Ser Pobre, nas suas renuncias, nos enriquece com seus dons 

espirituais; 

Ser Alegria, no Ventre da Virgem Santíssima, nos oferecer a sua 

paz, conquista e irmandade; 

Ser Sacrifício, no seu banquete, nos sacia de toda a fome e sede; 

Ser Compaixão, no seu amor, nos perdoa de toda a maldade; 

Mas quem aqui na terra está na Pessoa de Cristo? Quem pode nos 

transmitir seus sentimentos, ensinamentos e sacramentos? O Sacerdote! 

Necessitamos continuar sendo submergidos pela Força da 

Redenção, da Pobreza, da Alegria, do Sacrifício e da Misericórdia.  A 

pessoa do padre, ungido e ordenado pode prosseguir nesta missão de 

Jesus, nos encorajando, abençoado, consolando e evangelizando.  

Mas nós, que formamos o laicato, temos um papel também 

importante. Podemos e precisamos adotar espiritualmente um membro do 

Clero. 

 

5.2 Objetivos do Projeto mediante a fundamentação dos 

escritos do Papa Francisco. 

 

 Ser, através de nossas orações para o Clero, uma ajuda de 

proteção, defesa, arrimo e amor. Precisamos rezar para que estes pastores 

conduzam seus rebanhos segundo as orientações do Sumo Pontífice 

Francisco. Nossa intercessão é em obediência ao Papa. 

 



11 
 

“Nós temos necessidade das orações do povo, porque também o 

bispo e o sacerdote podem ser tentados". Os bispos e os 

sacerdotes devem rezar muito, anunciar Jesus Cristo Ressuscitado 

e "pregar com valor a mensagem da salvação". “Mas também nós 

somos homens e somos pecadores e somos tentados (...) Os 

sacerdotes e os bispos não cedam às tentações da riqueza e da 

vaidade, e não terminem convertendo-se assim em lobos em vez de 

ser os pastores que os fiéis necessitam” - VATICANO, 15 Mai. 13 / 

02:58 pm (ACI/EWTN Noticias). 

 

 Demonstrar que os padres podem ser “fecundos”, pois, podemos 

nos tornar sua família espiritual (filhos espirituais) e que podemos com 

docilidade contribuir para a sua alegria.  Na Homilia na Santa Missa do 

Crisma, quinta-feira, 17 de abril de 2014, o Papa Francisco partilhou 

sobre a alegria: 

 

“A alegria do sacerdote está intimamente relacionada com o povo 

fiel e santo de Deus, porque se trata de uma alegria 

eminentemente missionária. A unção ordena-se para ungir o povo 

fiel e santo de Deus: para batizar e confirmar, para curar e 

consagrar, para abençoar, para consolar e evangelizar. (...) 

Mesmo nos momentos de tristeza, quando tudo parece 

entenebrecer-se e nos seduz a vertigem do isolamento, naqueles 

momentos apáticos e chatos que por vezes nos assaltam na vida 

sacerdotal (e pelos quais também eu passei), mesmo em tais 

momentos o povo de Deus é capaz de guardar a alegria, é capaz 

de proteger-te, abraçar-te, ajudar-te a abrir o coração e 

reencontrar uma alegria renovada” 

 

 Valorizar a Dignidade Sacerdotal e defender dos ataques feitos a 

imagem dos padres. Pelo erro de uns, não se pode generalizar. 

Percebemos que os meios de comunicação dão sempre mais destaque ao 

que é negativo. Tantos padres e bispos realizam suas obras de 

evangelização no silêncio, e os meios de comunicação nem apresentam 

estes trabalhos positivos  realizado pela maioria do clero.  No termino da 

Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Rio de Janeiro, o  Papa 

Francisco numa entrevista transmitida pela "Rede Globo" comentou que 

"uma árvore que cai faz mais barulho do que uma floresta que cresce", 

Ele falava isto em resposta aos escândalos pelos quais passa o Vaticano. 
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"A Cúria Romana sempre foi criticada, mas nela há muitos santos: 

cardeais santos, bispos santos; sacerdotes, religiosas e laicos  

santos, gente de Deus que ama a Igreja, mas isso não se vê muito". 

 

 Incentivar e acolher os seminaristas. A Santa Mãe Igreja, não 

quer encobrir os erros cometidos, mas formar os “homens consagrados” 

para o serviço ao povo. Temos o registro do em 14 de abril de 2014, do 

discurso do Papa Francisco aos Seminaristas e Sacerdotes do Pontifício 

Colégio Leonino de Anagni.  

 

“Prezados seminaristas, vós não vos preparais para desempenhar 

uma profissão, para ser funcionários de uma empresa ou de um 

organismo burocrático. Dispomos de tantos presbíteros a meio 

caminho! É uma lástima, que não tenham conseguido alcançar a 

plenitude: têm alguns aspectos de funcionários, uma dimensão 

burocrática, e isto não beneficia a Igreja. Recomendo-vos que 

presteis atenção para não decair nisto! Preparais-vos para ser 

pastores à imagem de Jesus Bom Pastor, para ser como Ele e em 

sua Pessoa no meio do seu rebanho, para apascentar as suas 

ovelhas. Diante desta vocação, podemos responder como Maria 

ao anjo: “Como isto será possível?” (cf. Lc 1, 34). Tornar-se 

«bons pastores» à imagem de Jesus é algo demasiado grande, e 

nós somos tão pequeninos... mas não é obra nossa! É obra do 

Espírito Santo, com a nossa colaboração.(...) Na sequela 

ministerial de Jesus não há lugar para a mediocridade, aquela 

mediocridade que leva sempre a usar o santo povo de Deus para a 

nossa própria vantagem. Ai dos maus pastores que se apascentam 

a si mesmos, e não o rebanho! — exclamavam os Profetas (cf. Ez 

34, 1-6) (...) Os místicos russos diziam que no momento das 

turbulências espirituais é necessário refugiar-se sob o manto da 

Santa Mãe de Deus. Nunca saiais dali! ”(...) Jesus, no Evangelho, 

«fala do perdão e — evidenciou o Papa — aconselha-nos a não 

nos cansarmos de perdoar: perdoar sempre. Porquê? Porque eu 

fui perdoado». De facto, «o primeiro perdoado na minha 

existência sou eu. E portanto não tenho o direito de não perdoar: 

sou obrigado, pelo perdão recebido, a perdoar os outros». Pois 

«um cristão que não é capaz de perdoar, escandaliza: não é 

cristão”. 
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 Usar de equilíbrio, e não de laxismo nem o rigorismo com os 

irmãos, sejam leigos ou consagrados. É necessário que além de desejar a 

Santificação dos padres, diáconos e bispo, lutarmos com nossas “orações 

e sacrifícios” pela edificação do Clero desta Diocese. No Discurso para 

os Párocos da Diocese de Roma, no dia 6 de Março de 2014, ele falou 

que Misericórdia significa nem mãos-largas nem rigor. 

 

“Voltemos ao sacramento da Reconciliação. Nós, sacerdotes, 

ouvimos muitas vezes a experiência dos nossos fiéis, que nos 

descrevem como encontraram na Confissão um presbítero muito 

«rigoroso», ou então muito «largo», rigorista ou laxista. E isto 

não deve ser assim. Que entre os confessores haja diferenças de 

estilo, é normal, mas tais diferenças não podem referir-se à 

substância, ou seja, à sã doutrina moral e à misericórdia. Nem o 

laxista nem o rigorista dão testemunho de Jesus Cristo, porque 

nem um nem outro faz bem à pessoa com a qual se encontra. O 

rigorista lava as próprias mãos: com efeito, fixa-se na lei 

entendida de modo insensível e rígido; também o laxista lava as 

próprias mãos: só aparentemente é misericordioso, mas na 

realidade não leva a sério o problema daquela consciência, 

minimizando assim o pecado.  

A verdadeira misericórdia interessa-se pela pessoa, ouve-a 

atentamente, aproxima-se com respeito e com verdade da sua 

situação, acompanhando-a no caminho da reconciliação. Sim, não 

há dúvida, isto é cansativo.  

Sabemos bem que nem o laxismo nem o rigorismo fazem crescer a 

santidade. Talvez alguns rigoristas possam parecer santos, 

santos... Eles não santificam o sacerdote, nem santificam o fiel; 

nem o laxismo, nem o rigorismo! Ao contrário, a misericórdia 

acompanha o caminho da santidade, acompanha-a e fá-la 

desenvolver-se..”.  

 

 Sermos misericordiosos com os padres que enfrentaram a  

situação de pecado e que por tal crise de resposta sacerdotal, nós fieis 

nos afastamos destes. E mesmo após de seus arrependimentos e 

emenda, os cortamos de nossas relações e orações. Não devemos 

retardar a hora de reconciliação, de retomarmos a amizade com estes. 
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O Papa Francisco, na Audiência Geral da Quarta-Feira, 27 de Janeiro 

de 2016, nos alertava: 

 

“Na Sagrada Escritura, a misericórdia de Deus está presente ao 

longo de toda a história do povo de Israel.Com a sua 

misericórdia, o Senhor acompanha o caminho dos Patriarcas, 

concede-lhes filhos não obstante a condição de esterilidade, 

conduzindo-os por veredas de graça e de reconciliação, como 

demonstra a história de José e dos seus irmãos (cf. Gn 37-50). E 

penso nos numerosos irmãos que vivem afastados numa família e 

não falam entre si. Mas este Ano da Misericórdia é uma boa 

ocasião para voltar a encontrar-se, para se abraçar, para se 

perdoar e para esquecer as situações desagradáveis”. 

 

Segundo o  L'osservatore Romano, O Papa Francisco em 20 Março 

de 2014, meditou sobre os “Cristãos Disfarçados”. Aqueles “hipócritas” 

que pensam que se pode salvar sozinho.  

 

“O que fazem os hipócritas? Fingem. Fingem-se bons. Fazem uma 

pose de imagenzinhas, rezam olhando para o céu, chamando a 

atenção sobre si, sentem-se mais justos do que os outros, 

desprezam os outros». E proclamam-se bons católicos porque 

conhecem benfeitores, bispos e cardeais. (...) E o Senhor diz não, 

porque ninguém se deve sentir justo por decisão pessoal. “Todos 

precisamos de ser justificados e o único que nos justifica é Jesus 

Cristo. Os hipócritas não podem fazer isto, porque são tão cheios 

de si que se tornaram cegos e não olham para os outros. (...)Quem 

sou eu para julgar os outros? É a pergunta que devemos fazer a 

nós mesmos para dar espaço à misericórdia, a atitude justa para 

construir a paz entre as pessoas, as nações e dentro de nós. Para 

sermos mulheres e homens misericordiosos é necessário 

reconhecer, em primeiro lugar, que somos pecadores e depois 

alargar o coração até esquecer as ofensas recebidas. Sede 

misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. (...) Para ser 

misericordiosos é necessárias “o conhecimento de si mesmos”. 

Reconhecer que somos pecadores, sem olhar para o que os outros 

fizeram. E a pergunta fundamental torna-se esta: “Quem sou eu 

para julgar isto? Quem sou eu para falar disto? Quem sou eu, que 

fiz as mesmas coisas ou até pior?». Por conseguinte, para sermos 
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misericordiosos é necessário invocar ao Senhor — «pois é uma 

graça» — e «ter estas duas atitudes: reconhecer os próprios 

pecados e envergonharmo-nos» e esquecer os pecados e as 

ofensas dos outros. 

Se «todos nós, os povos, as pessoas, as famílias, os bairros, 

tivéssemos esta atitude , quanta paz haveria no mundo, quanta paz 

nos nossos corações, porque a misericórdia nos traz a paz!». E 

concluiu: «Recordai-vos sempre: quem sou eu para julgar? 

Envergonhar-se e alargar o coração! Que o Senhor nos conceda 

esta graça!”. 

 

 Acolher, juntamente com os  Ministros Ordenados,  todas as 

pessoas que queiram neste Ano da Misericórdia retornar ou ingressar na 

Igreja de Jesus Cristo. O Papa Francisco, na Audiência Geral da Quarta-

feira dia 9 de Outubro de 2013, disse na  Praça de São Pedro:  

 

“Igreja não é um grupo de elite, não diz respeito apenas a alguns. 

A Igreja não tem fechamentos, é enviada para a totalidade das 

pessoas, para todo o género humano. (...) Está aberta a todos, sem 

distinções. Como é bom sentir-se em comunhão com todas as 

Igrejas, com todas as comunidades católicas do mundo. E, além 

disso, sentir que todos nós estamos em missão; comunidades 

pequenas ou grandes, todos devemos abrir as nossas portas e sair 

para o Evangelho. Então, interroguemo-nos: o que faço para 

comunicar aos outros a alegria de encontrar o Senhor, o júbilo de 

pertencer à Igreja? ” 

 

Todo o povo de Deus,  precisa refletir sobre a  docilidade de Filipe 

com o “etíope, o eunuco” . No trecho dos Actos dos apóstolos (8, 26-40), 

mesmo em meio as suas ocupações Filipe obedeceu, “foi dócil à chamada 

do Senhor” e não hesitou deixar “tudo o que devia fazer”. Na Quinta-

feira, 8 de Maio de 2014, nas Meditações Matutinas o Papa Francisco 

refletindo sobre este trecho bíblico exortou: “Não à burocracia na 

sacristia” 

 

“Atitudes negativas que na igreja se concretizam quando a 

«burocracia» faz com que nos tornemos semelhantes a «uma 

empresa para fabricar impedimentos que afastam as pessoas dos 

Sacramentos». Tratou-se portanto de uma exortação a ser 
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“facilitadores dos Sacramentos”. O processo da evangelização 

deve ser constituído de: docilidade do evangelizador, diálogo com 

as pessoas e a força da Graça.”(...) O que impede que eu seja 

batizado? O que está a impedir que a graça venha a 

mim?(...)Muitas vezes  afastamos as pessoas do encontro com 

Deus, distanciamos as pessoas da graça», porque não nos 

comportamos como «facilitadores dos Sacramentos». É preciso  

“confiar-se à graça”porque “é mais importante a graça do que 

toda a burocracia”.  

 

Na ocasião da comemoração da 53º dia Mundial de Oração pelas 

Vocações o Papa Francisco externou o seu grande desejo:  

 

“Como gostaria que todos os batizados pudessem, no decurso do 

Jubileu Extraordinário da Misericórdia, experimentar a alegria de 

pertencer à Igreja!”  

 

 Cuidar para que não sejamos (leigos e clero) motivo de 

escândalo. É facial criticar e apontar, mas precisamos ser vigilantes com 

nossa conduta. Porque todos nós “somos capazes de escandalizar” Papa 

Francisco refletia sobre este tema: “Cristãos escandalosos”  nas 

Meditações Matutinas na Santa Missa Celebrada na Capela da Domus 

Sanctae Marthae, na Segunda-feira, 10 de Novembro de 2014: 

 

“O primeiro termo sobre o qual o Papa reflectiu foi «o 

escândalo». «Causa-me admiração — confidenciou — o modo 

como Jesus termina» o seu discurso: depois de ter falado sobre o 

escândalo, diz: «Estai atentos a vós mesmos!». Com este discurso 

tão «forte» Jesus dirige-se «a nós, aos cristãos». E 

consequentemente «devemos questionar-nos: eu escandalizo?» E 

ainda antes: «o que é o escândalo?». E explicou: «é dizer e 

professar um estilo de vida — “sou cristão” — e depois viver 

como um pagão que não crê em nada». E isto «causa escândalo 

porque falta o testemunho: a fé confessada deve ser vivida». (...)E 

Francisco insistiu, «quantas vezes ouvimos, homens e mulheres 

que dizem: “Mas não vou à igreja porque é melhor ser honesto em 

casa do que ir como aquele ou aquela e depois fazer isto e 

aquilo...”». Assim vê-se que «o escândalo destrói a fé». E é por 

isso que Jesus repete: «Estai atentos!». Porque todos nós «somos 
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capazes de escandalizar».(...) É necessário perdoar sempre. 

Porquê? Porque eu fui perdoado». E portanto não tenho o direito 

de não perdoar: sou obrigado, pelo perdão recebido, a perdoar os 

outros». Pois «um cristão que não é capaz de perdoar, 

escandaliza: não é cristão”. 

 

 Consagrar o Clero a Virgem Maria. Mesmo que os sacerdotes 

sejam ungidos em virtude de seu ministério ordenado o próprio Cristo 

Sumo e Eterno Sacerdote quis a Sua Mãe  se entregar. Assim, que 

possamos repetir diante Dela a mesma frase que Ela usou: “Mãe, eis-me 

aqui, para apresentar-te o Clero de Itapetininga. Educa-os para Deus e 

para o seu povo, guarda-os de todos os perigos e dai a eles a alegria de 

viver. Na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, o  Santo Padre 

refere-se a Virgem Maria: 

 

“286. Maria é aquela que sabe transformar um curral de animais 

na casa de Jesus, com uns pobres paninhos e uma montanha de 

ternura. Ela é a serva humilde do Pai, que transborda de alegria 

no louvor. É a amiga sempre solícita para que não falte o vinho na 

nossa vida. É aquela que tem o coração trespassado pela espada, 

que compreende todas as penas. Como Mãe de todos, é sinal de 

esperança para os povos que sofrem as dores do parto até que 

germine a justiça. Ela é a missionária que Se aproxima de nós, 

para nos acompanhar ao longo da vida, abrindo os corações à fé 

com o seu afecto materno. Como uma verdadeira mãe, caminha 

connosco, luta connosco e aproxima-nos incessantemente do amor 

de Deus.(...) Muitos pais cristãos pedem o Baptismo para seus 

filhos num santuário mariano, manifestando assim a fé na acção 

materna de Maria que gera novos filhos para Deus”. 

 

Na Bula de Proclamação do Jubileu Extraordinário da 

Misericórdia, o Papa Francisco aponta o papel da Virgem Maria no  

plano de salvação. 

 

“O pensamento volta-se agora para a Mãe da Misericórdia. A 

doçura do seu olhar nos acompanhe neste Ano Santo, para 

podermos todos nós redescobrir a alegria da ternura de Deus. 

Ninguém, como Maria, conheceu a profundidade do mistério de 

Deus feito homem. (...)Ao pé da cruz, Maria, juntamente com 
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João, o discípulo do amor, é testemunha das palavras de perdão 

que saem dos lábios de Jesus. O perdão supremo oferecido a quem 

O crucificou, mostra-nos até onde pode chegar a misericórdia de 

Deus. Maria atesta que a misericórdia do Filho de Deus não 

conhece limites e alcança a todos, sem excluir ninguém. 

Dirijamos-Lhe a oração, antiga e sempre nova, da Salve Rainha, 

pedindo-Lhe que nunca se canse de volver para nós os seus olhos 

misericordiosos e nos faça dignos de contemplar o rosto da 

misericórdia, seu Filho Jesus”. 

 

5.3 Forma de participação do projeto. 

 

A maior parte daqueles que farão a adoção espiritual do clero serão 

leigos consagrados a Nossa Senhora, homens e mulheres.  

Mas todas as pessoas que queiram e que compartilhem o carisma 

de nossa Comunidade, poderão se integrar neste Projeto, tornando-se um 

“Adotante” (assume espiritualmente a oração por um membro do clero), 

neste Projeto:  Aliança de Amor pela Santificação do Clero da Diocese 

de Itapetininga. 

Cada envolvido no projeto, conforme a sua conveniência, deve 

com a Virgem Maria ter seus momentos de contemplação e adoração ao 

Corpo de Cristo, entregando ao Senhor da Messe o “coração” de seu 

adotado. 

Mas caberá a Maria Santíssima assumir a “maternidade espiritual”, 

que verdadeiramente é real na ordem Sobrenatural. Por isso, não 

responderemos como “Maternidade Espiritual” mas sim, como “Adoção 

Espiritual”. 

Há um ditado que diz: “Quem brinca com fogo, se queima!” Com 

certeza, ao passo que fizermos a adoção espiritual e rezarmos a oração do 

projeto pela santidade dos padres e diáconos, cada vez mais desejaremos 

a nossa, pois nesta oração dirigida ao Coração de Jesus, como o Senhor 

da Messe, nos enchemos de devoção e de um amor filial por Nossa 

Senhora, a quem buscamos imitá-la em suas virtudes. Acabamos pedindo 

para que o Clero e também nós, os adotantes, possamos levar nos lábios e 

no coração os sagrados nomes de Jesus e Maria. 

Desejamos, além de acolher os sacerdotes, também resguardar no 

coração de Nossa Senhora os diáconos, que são servidores de todos e 

foram consagrados para os diversos serviços de caridade. Sem 

esquecermos, daquele a quem foi conferido à plenitude do sacramento da 
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ordem, ou seja, o Senhor Bispo. Pois sendo pai de tantos filhos, e que 

tanto precisam da unção do Espírito para nos pastorear e ser o nosso 

mestre na fé”. 

 

“Que todos reverenciem os diáconos como Jesus Cristo, como 

também o Bispo, que é a imagem do Pai, e os presbíteros como o 

senado de Deus e como a assembléia dos apóstolos: sem eles não 

se pode falar de Igreja”. (CIC 557) 

 

5.4 Escolha do membro do clero a ser adotado 

 

Cada fiel, de livre oferta, irá assumir espiritualmente um membro 

do clero, seja , diácono,  sacerdote e ou o bispo. Entretanto, a adoção não 

se dará pela amizade ou intimidade que se tenha com eles, mas sim por 

meio de um sorteio. Foi assim, que escolheram o nome daquele que 

deveria tomar o lugar de Judas que se transviou. 

Com certeza, a Virgem Maria ao lado de Jesus, bem conhecem os 

corações de todos. 

“Deitaram sorte e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 

onze apóstolos”. (At 1,26) 

Disponibilizaremos cartões com identificação dos componentes do 

Clero, contendo também neste, a oração que deverá ser rezada. A qual, 

trará a Aprovação Eclesiástica de Dom Gorgônio. 

Assim, após todos os membros do Clero daquela serie forem 

adotados espiritualmente, abriremos outro novo conjunto de cartões. 

Consequentemente, os adotados, terão mais de uma pessoa intercedendo 

por ele. 

 

5.5 Sigilo quanto a adoção 

 

Será revêlado para os responsáveis do Projeto, através do termo de 

adesão, o nome de cada pessoa que venha a realizar a adoção (adotante) 

como também o seu adotado. Estas informações devem permanecer em 

sigilo pela Fraternidade.  

Aquele que aderir ao projeto deve comprometer-se também a não 

divulgar para outras pessoas por quem está rezando e nem mesmo para o 

seu adotado. A oração deve ser secreta. O intercessor não precisa ser 

conhecido nem divulgar para as pessoas as necessidades de seu adotado, 
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mas orar continuamente! Nunca de pé nas sinagogas com o objetivo de 

ser visto pelos homens! 

Que nos venha a memória a recomendação que nos é feita sobre a 

oração, que dissipa a vaidade: 

 

“Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de 

orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem 

vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo: já receberam sua 

recompensa. 

Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai 

em segredo; e teu Pai, que vê num lugar oculto, recompensar-te-

á”. (Mt 6, 5-6) 

 

5.6 Estrutura das orações. 

 

Deus é perfeito. É bem verdade que em nosso proceder somos 

criaturas imperfeitas. Entretanto, nossas orações estarão entrelaçadas as 

suplicas Daquela que tem o Sagrado e Imaculado Coração.  

Nosso Senhor está sempre disposto a nos acolher e atender, 

quando nos fazemos Discípulos e Servos de Maria, sua Augustíssima 

Mãe. 

É preciso rezar. A intercessão pode mudar o curso dos 

acontecimentos e gerar resultados.  

A oração pelo Clero não deve ser uma vez perdida, mas com 

constância, todos os dias, para que os adotados estejam sob a ação e 

proteção da Mãe do Bom Conselho. De preferência num mesmo horário. 

Um ato, exercido com frequência, torna-se um hábito, e este bom 

hábito, transforma-se numa virtude quando não se busca honrarias e nem 

promoções humanas. O êxito dos bons resultados, nunca será do 

intercessor, e sim de Deus. 

É uma oração embasada na doutrina monfortina, dirigida ao 

coração do Senhor da Messe, pedindo pela Santificação do Clero: 

“Senhor enviai bons operários para a vossa messe e bons missionários 

para a vossa Igreja. Que vos peço eu?  Nada em meu favor, tudo para a 

vossa glória e vosso louvor!” 

A oração pelo clero, que está no  “Cartão de Adoção”, foi 

constituída em vista as virtudes de Nossa Senhora. 
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A oração será constituída de três partes: 

A - Oração inicial para todos os dias. 

B - A cada dia da semana a oração será por uma causa especifica: 

Segunda-feira - Liberdade de espírito. 

Terça-feira - Castidade. 

Quarta-feira - Pobreza. 

Quinta-feira - Obediência. 

Sexta-feira - Amor a cruz. 

Sábado - Entrega dos bens espirituais. 

Domingo - Amor à Eucaristia. 

C- Oração final para todos os dias. 

 

5.7 Oração pela santificação do Clero: 

 

ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS: 

Senhor, enviai bons operários para a Vossa messe e bons 

missionários para a Vossa Igreja. 

Que vos peço eu? 

Nada em meu favor, tudo para a Vossa glória e Vosso louvor! 

  

SEGUNDA-FEIRA - Peço-Vos pela liberdade de espírito. 

Peço-Vos que (nome(s) do(s) adotado(s)) seja livre, desprendido 

de tudo: de parente segundo a carne, de amigos segundo o mundo, viva 

sem impedimentos, sem vícios, sem preocupações e até sem vontade 

própria. 

Peço-Vos que (....) seja inteiramente disponível à Vossa vontade, 

que só por amor possa ir para onde impele o Espírito Santo, sempre 

pronto para Vos obedecer, sem nenhum escrúpulo e temor servil. 

Que (....) seja um verdadeiro discípulo e servo de Maria, Vossa 

Santa Mãe. Que por Ela ele seja gerado, da mesma forma como o Senhor 

quis: encontrando a liberdade em Vos ver aprisionado e dependente no 

seio d'Ela. 

  

 

TERÇA-FEIRA - Peço-Vos pela castidade. 

Peço-Vos que (....) seja casto, não envolvido em negócios, em 

ciências, em vaidades, em embaraços e em festas do mundo. Mas, 

vivendo entre os homens, possa instruí-los e santificá-los e, pela 

Sabedoria divina, seja sempre um homem de Deus. 
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Peço-Vos que (....) não se esqueça que o espírito de sua vocação 

passa pela castidade e que ele não é deste mundo, mas que do mundo foi 

escolhido para mensageiro do Evangelho do Reino consagrado a Deus. 

Que (....) seja um verdadeiro discípulo e servo de Maria, Vossa 

Santa Mãe. Que por Ela ele seja repleto de suas graças, da mesma forma 

como São José foi: castíssimo, puríssimo, prudentíssimo, sem nunca ter 

deixado de ser justo. 

 

QUARTA-FEIRA - Peço-Vos pela pobreza. 

Peço-Vos que (....) seja atento ao Vosso exemplo que, sendo Rei 

da Glória, tomastes forma de escravo e por própria vontade fostes 

submisso à Virgem de Nazaré. 

Peço-Vos que (....) seja humilde, nunca se julgando superior aos 

outros, mas por sua consagração, mais dedicado e seguidor da pobreza de 

espírito e desapegado das coisas terrenas. 

Que (....) seja um verdadeiro discípulo e servo de Maria, Vossa 

Santa Mãe. Que por Ela ele seja repleto de autoridade, da mesma forma 

como São Miguel foi, tendo expulsado aquele que armava ciladas e 

espalhava a soberba infernal. 

  

QUINTA-FEIRA - Peço-Vos pela obediência. 

Peço-Vos que (....) seja atento às Vossas palavras: “Eis que venho 

fazer a Tua vontade”. Que na vida ele possa imitar a Vossa renúncia com 

absoluta fidelidade, importando-se em cumprir tudo para a maior glória 

de Deus. 

Peço-Vos que (....) seja submisso à hierarquia da Igreja, imitador 

dos Apóstolos, que evangelize com tal veemência, que sacuda todos os 

corações por onde pregar, denunciando as falsas esperanças, que levam 

ao abismo da perdição 

Que (....) seja um verdadeiro discípulo e servo de Maria, Vossa 

Santa Mãe. Que por Ela ele seja educado, da mesma forma como São 

João Evangelista foi cuidado: envolvido nas doçuras, bondades, 

misericórdias e sentindo a necessidade do consolo materno. 

  

SEXTA-FEIRA - Peço-Vos pelo amor a cruz. 

Peço-Vos que (....) decida carregar toda espécie  de cruz sem fazer 

exceções ou escolhas: pobreza, injustiça, fracasso, doença, humilhação, 

contradição, calúnia, aridez, discriminação, solidão, sofrimentos 

interiores e exteriores. 



23 
 

Peço-Vos que (....) carregue com paciência e alegria a sua cruz, 

nela encontrando a força vitoriosa que nenhum de Vossos inimigos 

poderá resistir. Que ele não sonhe com glórias e honras, mas com o sofrer 

pelo Vosso nome. 

Que (....) seja um verdadeiro discípulo e servo de  Maria, Vossa 

Santa Mãe, amigo da Cruz. Que por Ela seja ele purificado, da mesma 

forma que São Luís Maria Grignion de Montfort foi, lavado pelo fogo 

das grandes tribulações, tornando-se flecha aguda nas mãos de sua Mãe 

para transpassar Seus opositores. 

 

SÁBADO - Peço-Vos pela entrega dos bens espirituais. 

Peço-Vos que (....) seja devoto de Nossa Senhora e Lhe entregue, 

além do seu apostolado, todo o seu ser, incluindo o seu amor próprio, 

pois quanto mais ele for consagrado à Maria Santíssima tanto mais será 

unido ao Senhor. 

Peço-Vos que (....) esteja em estado de graça, realizando suas 

missões com fé, com caridade e poder na força do Alto, e todos os 

valores adquiridos por seus atos sejam guardados no Coração Imaculado 

de Maria. 

Que (....) seja um verdadeiro discípulo e servo de Maria, Vossa 

Santa Mãe. Que por Ela seja ele abraçado ao Seu peito da mesma forma 

que o Beato João Paulo II foi, adornado com Suas virtudes e submerso 

em suas graças. 

  

DOMINGO - Peço-Vos pelo amor à Eucaristia. 

Peço-Vos que (....) seja propagador do culto de adoração ao 

Santíssimo Sacramento como o seu tudo, o sentido de sua vida, meio de 

cura, de libertação e de agradecimento à Vossa promessa de nunca nos 

abandonar. 

Peço-Vos que (....) acredite no mistério eucarístico, na distribuição 

não do pão e do vinho, mas do Corpo, que é a Carne Viva do Homem-

Deus, e do Sangue, a Verdadeira Bebida que pode saciar toda a nossa 

sede. 

Que (....) seja um verdadeiro discípulo e servo de Maria, Vossa 

Santa Mãe. Que por Ela seja ele nutrido, na mesma certeza do Santo Cura 

d'Ars: na necessidade de recorrer a um sacerdote e de fazer uma 

verdadeira confissão para, Com e Em Maria, receber dignamente o Corpo 

Santo do Senhor. 
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ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS: 

Que (....), pela devoção a Maria Santíssima, busque evitar o pecado 

e imitar Suas virtudes, particularmente profunda humildade, fé viva, 

obediência cega, contínua oração, mortificação universal, pureza divina, 

ardente caridade, paciência heroica, doçura angélica e sabedoria divina. 

Que (....) leve nos lábios a Palavra de Deus, nos ombros o 

estandarte da Cruz, o Rosário na mão esquerda, o Crucifixo na mão 

direita e os Sagrados Nomes de Jesus e Maria no coração. Amém 
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