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1º DIA:  

A VIRGEM MARIA 
 

Senhora (Maria), o teu nome  
é do desejo da alma” 

(Santo Antônio)  

 

Padre: Em preparação ao Jubileu de 100 anos de criação da Diocese de Juiz de Fora, 

louvemos ao nosso Deus pela presença da Mãe Igreja, especialmente hoje pelo exemplo, 

devoção e intercessão da Santíssima Virgem Maria. 

 

Leitor: Santo Antônio nos diz: 

Nenhum santo acumulou em sua alma tanta riqueza de virtude quanto a Virgem Maria, que 

por sua extraordinário humildade, pela flor incontaminada da virgindade, mereceu 

conceber e dar à luz o Filho de Deus, “que está acima de todas as coisas, Deus bendito por 

todos os séculos” (Rm 9,5).  

 
(Sermão “Domingo de Ramos”, P. 155, Santo Antônio de Pádua).  

 

Padre:  Com o exemplo de Maria orante e intercessora, elevemos nossas preces ao nosso 

Deus na intercessão de Santo Antônio 

Canto: 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Por toda a Igreja, intercedei!  
Pela nossa Diocese, intercedei! 
Pela nossa Paróquia, intercedei! 
Pelas nossas famílias, intercedei! 
 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 



Pela nossa fidelidade , intercedei!  
Que vivamos como filhos, intercedei! 
Unidos pelo amor, intercedei! 
Como famílias na fé, intercedei! 
 

Todos: Com o coração ao alto, nós, fiéis, devotos de seu glorioso padroeiro Santo Antônio 

de Pádua, elevamos a Deus nossos louvores pelas graças concedidas nestes 100 anos da 

criação da Diocese de Juiz de Fora, presença da Mãe Igreja junto de seus filhos. 

Louvamos pela maternidade da Santíssima Virgem Maria, presença materna da Mãe de 

Deus junto de seus filhos, nos conduzindo para os caminhos de seu filho. 

Dai-nos a graça de sermos fiéis seguidores de seu Filho Jesus, a exemplo de Santo Antônio, 

no amor pela Palavra, na vida de oração, no serviço discreto e humilde aos pobres, na 

pobreza e pureza de coração, na devoção à virgem Maria. Tornai-nos dignos de passar da 

Igreja terrena para ao banquete eterno da Igreja celeste. Tudo isso vos pedimos vós que sois 

Deus Pai, por Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.   

 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria, pelo Papa Francisco, nosso Arcebispo Dom Gil, suas 

intenções e a Igreja do mundo inteiro. 

Todos: Ave-Maria..  

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pela nossa paróquia: padres, diáconos e todos os leigos. 

Todos: Ave-Maria... 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pelos grupos de oração como Terço dos Homens, Terço 

das Mulheres, Liga Católica, Legião de Maria, Mãe Peregrina, Apostolado de Oração, RCC, 

Mães que Oram pelos Fihos... 

Todos: Ave-Maria... 

 

ORAÇÃO  

PELA SEGUNDA FASE 
DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO 

De Juiz de Fora 
 

(ir para página 3) 
 
 



2º DIA 
O BATISMO 

 
No Batismo passamos de 

“ameaçados filhos humanos” a  
“protegidos filhos de Deus” 

(YouCat, nº 173)  

 

Padre: Em preparação ao Jubileu de 100 anos de criação da Diocese de Juiz de Fora, 

louvemos ao nosso Deus pela presença da Mãe Igreja, especialmente hoje pelo Sacramento 

do Batismo. 

 

Leitor: Santo Antônio nos diz: 

“Da água e do Espírito Santo”. Temos três coisas: o fogo, a panela e o alimento. O fogo 

envolve a panela e na panela está o alimento. O fogo, na realidade, não toca o alimento, mas 

o aquece, purifica-o e o cozinha. O fogo simboliza o Espírito Santo; o corpo do homem é 

comparável à panela; a alma é como o alimento. Por isso, como o alimento é cozido pelo 

calor do fogo por meio da panela, assim o batismo com a água, inflamado com o fogo do 

Espírito Santo, enquanto banha exteriormente o corpo, purifica interiormente a alma de 

cada pecado. No Rio Jordão, o Espírito desceu sobre Cristo batizado; todos os dias, na fonte 

batismal, o Espírito desce sobre cada batizado e, com seu poder, de um filho da ira faz um 

filho da graça. Por isso Cristo, por si e por todos os batizados em seu nome, ouviu a voz que 

dizia: “Este é o meu Filho amado” (Mt 3,17).  
(Sermão “Invenção da Santa Cruz, P. 987, Santo Antônio de Pádua).  

 

Padre: Como batizados, somos uma família reunida na fé. Elevemos à Deus, na intercessão 

de Santo Antônio nossas preces e oração.  

Canto: 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Por toda a Igreja, intercedei!  
Pela nossa Diocese, intercedei! 
Pela nossa Paróquia, intercedei! 
Pelas nossas famílias, intercedei! 
 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Pelo nosso batismo, intercedei!  
Que vivamos nossa fé, intercedei! 
Em gestos de amor, intercedei! 



Na justiça e fraternidade, intercedei! 
 

Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 

Todos: Com o coração ao alto, nós, fiéis, devotos de seu glorioso padroeiro Santo Antônio 

de Pádua, elevamos a Deus nossos louvores pelas graças concedidas nestes 100 anos da 

criação da Diocese de Juiz de Fora, presença da Mãe Igreja junto de seus filhos. 

Louvamos pela adoção filial e pela porta dos céus abertas por cada batismo: no banho 

batismal passamos de “ameaçados filhos humanos” a “protegidos filhos de Deus”.  

Dai-nos a graça de sermos fiéis seguidores de seu Filho Jesus, a exemplo de Santo Antônio, 

no amor pela Palavra, na vida de oração, no serviço discreto e humilde aos pobres, na 

pobreza e pureza de coração, na devoção à virgem Maria. Tornai-nos dignos de passar da 

Igreja terrena para ao banquete eterno da Igreja celeste. Tudo isso vos pedimos vós que sois 

Deus Pai, por Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.   

 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria, pelo Papa Francisco, nosso Arcebispo Dom Gil, suas 

intenções e a Igreja do mundo inteiro. 

Todos: Ave-Maria..  

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pela nossa paróquia: padres, diáconos e todos os leigos. 

Todos: Ave-Maria... 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria por todos os batizados, pela Pastoral do Batismo e todos 

os que se preparam para este sacramento. 

Todos: Ave-Maria... 

 

ORAÇÃO  

PELA SEGUNDA FASE 
DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO 

De Juiz de Fora 
 

(ir para página 3) 
 

 
3º DIA:  



A EUCARISTIA 
 

Na Eucaristia passamos de  
“famintos” para “pão para os outros” 

(YouCat, nº 173)  

 

Padre: Em preparação ao Jubileu de 100 anos de criação da Diocese de Juiz de Fora, 

louvemos ao nosso Deus pela presença da Mãe Igreja, especialmente hoje pelo Sacramento 

da Eucaristia. 

 

Leitor: Santo Antônio nos diz: 

Este é o pedaço de pão que pôs diante deles, com o qual fortaleceu seu coração para 

suportar as fadigas. “Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, benzeu-o e o partiu” (Mt 

26,26). Partiu-o para indicar que “a fração” de seu corpo não teria acontecido sem sua 

vontade. Primeiro o benzeu, porque, junto com o Pai e o Espírito Santo, encheu com a graça 

do poder divino a natureza que havia assumido. “Tomai e comei, este é o meu corpo” (Mt 

26,26). Entenda assim: “Benzeu-o, subentendido dizendo: “Este é meu corpo”. Depois 

partiu-o, deu-o a eles e disse: “Comei!”, e repetiu: “Este é o meu corpo”. Ó caridade do 

Dileto! Ó amor do esposo por sua esposa, a Igreja! O sangue que no dia seguinte deveria 

derramar por ela, por mão dos infiéis, ofereceu-o hoje ele próprio com suas mãos 

santíssimas. (Sermão da Ceia do Senhor, p. 165. 169, Santo Antônio de Pádua) 

 

Padre: Participamos da mesa de amor que o Senhor preparou e somos comensais do céu 

em cada Eucaristia. Elevemos à Deus, na intercessão de Santo Antônio nossas preces e 

oração.  

Canto: 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Por toda a Igreja, intercedei!  
Pela nossa Diocese, intercedei! 
Pela nossa Paróquia, intercedei! 
Pelas nossas famílias, intercedei! 
 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Pela nossa santidade, intercedei!  
Que vivamos o amor, intercedei! 
Movidos pelo Cristo, intercedei! 
Na justiça e na partilha, intercedei! 
 



Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 

Todos: Com o coração ao alto, nós, fiéis, devotos de seu glorioso padroeiro Santo Antônio 

de Pádua, elevamos a Deus nossos louvores pelas graças concedidas nestes 100 anos da 

criação da Diocese de Juiz de Fora, presença da Mãe Igreja junto de seus filhos. 

Louvamos pelo Sacramento da Eucaristia, de onde passamos de pessoas “famintas” para 

“pão para os outros”, força para a caminhada que alimenta e edifica sua Igreja em cada fiel e 

atesta sua presença real e constante no meio de nós 

Dai-nos a graça de sermos fiéis seguidores de seu Filho Jesus, a exemplo de Santo Antônio, 

no amor pela Palavra, na vida de oração, no serviço discreto e humilde aos pobres, na 

pobreza e pureza de coração, na devoção à virgem Maria. Tornai-nos dignos de passar da 

Igreja terrena para ao banquete eterno da Igreja celeste. Tudo isso vos pedimos vós que sois 

Deus Pai, por Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.   

 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria, pelo Papa Francisco, nosso Arcebispo Dom Gil, suas 

intenções e a Igreja do mundo inteiro. 

Todos: Ave-Maria..  

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pela nossa paróquia: padres, diáconos e todos os leigos. 

Todos: Ave-Maria... 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria por todos os que servem o altar do Senhor na Liturgia: 

Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística, coroinhas, acólitos, sacristãos... 

Todos: Ave-Maria... 

 

ORAÇÃO  

PELA SEGUNDA FASE 
DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO 

De Juiz de Fora 
 

(ir para página 3) 
 
 
 

4º DIA:  



A CONFISSÃO 
 

Na Confissão passamos de  
“culpados” a “reconciliados”. 

(YouCat, nº 173)  

 

Padre: Em preparação ao Jubileu de 100 anos de criação da Diocese de Juiz de Fora, 

louvemos ao nosso Deus pela presença da Mãe Igreja, especialmente hoje pelo Sacramento 

da Confissão. 

 

Leitor: Santo Antônio nos diz: 

Ó casa de Deus, ó porta dos céus, ó confissão dos pecados! Feliz aquele que habitará em ti, 

feliz aquele que entrará através de ti, feliz quem se humilhar em ti! Humilhai-vos e entrai 

pela porta da confissão, caríssimos irmãos; confessai os pecados, confessai as circunstâncias 

do pecado, como ouvistes, porque “este é o tempo favorável” para a reparação.” (Sermão do I 

Domingo da Quaresma, p. 83, Santo Antônio de Pádua).  

 

Padre: O Senhor não se cansa de perdoar e nos socorrer de nossas misérias. Elevemos ao 

Deus de misericórdia, na intercessão de Santo Antônio nossas preces e oração.  

Canto: 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Por toda a Igreja, intercedei!  
Pela nossa Diocese, intercedei! 
Pela nossa Paróquia, intercedei! 
Pelas nossas famílias, intercedei! 
 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Por sua misericórdia, intercedei!  
Que vivamos o perdão, intercedei! 
Movidos pelo Espírito, intercedei! 
No amor e na concórdia, intercedei! 
 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 

Todos: Com o coração ao alto, nós, fiéis, devotos de seu glorioso padroeiro Santo Antônio 

de Pádua, elevamos a Deus nossos louvores pelas graças concedidas nestes 100 anos da 

criação da Diocese de Juiz de Fora, presença da Mãe Igreja junto de seus filhos. 



Louvamos pelo Sacramento da Confissão dos pecados, de onde passamos de “culpados” 

para “reconciliados”, cada perdão de Deus dado pela Igreja, cura espiritual e sinal da 

misericórdia infinita de Deus. 

Dai-nos a graça de sermos fiéis seguidores de seu Filho Jesus, a exemplo de Santo Antônio, 

no amor pela Palavra, na vida de oração, no serviço discreto e humilde aos pobres, na 

pobreza e pureza de coração, na devoção à virgem Maria. Tornai-nos dignos de passar da 

Igreja terrena para ao banquete eterno da Igreja celeste. Tudo isso vos pedimos vós que sois 

Deus Pai, por Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.   

 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria, pelo Papa Francisco, nosso Arcebispo Dom Gil, suas 

intenções e a Igreja do mundo inteiro. 

Todos: Ave-Maria..  

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pela nossa paróquia: padres, diáconos e todos os leigos. 

Todos: Ave-Maria... 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pela nossa conversão e do mundo inteiro, para que todos 

experimentem a infinita misericórdia de Deus 

Todos: Ave-Maria... 

 

ORAÇÃO  

PELA SEGUNDA FASE 
DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO 

De Juiz de Fora 
 

(ir para página 3) 
 
 
 

5º DIA 
O MATRIMÔNIO 

 
No Matrimônio passamos de  

“individualistas” para “servos do amor” 
(YouCat, nº 173)  



 

Padre: Em preparação ao Jubileu de 100 anos de criação da Diocese de Juiz de Fora, 

louvemos ao nosso Deus pela presença da Mãe Igreja, especialmente hoje pelo Sacramento 

do Matrimônio. 

 

Leitor: Santo Antônio nos diz: 

É necessário recordar-se que se deve casar por três objetivos. Primeiro, para procriar a 

prole, como diz o Gênesis: “Crescei e multiplicai-vos” (Gn 1,28). Segundo, para ter uma 

ajuda; diz sempre o Gênesis: “Não é bom que o homem fique só: façamos-lhe uma ajuda que 

lhe seja semelhante”  (Gn 2,18). Terceiro, por causa da incontinência; diz o Apóstolo: Se 

alguém não tem condição de viver em continência, case-se, contanto que isso se faça no 

Senhor (cf. 1Cor 7,9.39). Quem se casa por outros objetivos, que não sejam estes, ai dele!  

(Sermão do II Domingo de Pentecostes, p. 355, Santo Antônio de Pádua) 

 

Padre: Ao Deus Trindade que nos chama ao amor sem medidas, elevemos com confiança 

as súplicas e necessidades de nosso coração e de nossas famílias.  

 

Canto: 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Por toda a Igreja, intercedei!  
Pela nossa Diocese, intercedei! 
Pela nossa Paróquia, intercedei! 
Pelas nossas famílias, intercedei! 
 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Por seu imenso amor, intercedei!  
Que sejamos família, intercedei! 
Movidos pelo coração, intercedei! 
Na paz e fraternidade, intercedei! 
 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Todos: Com o coração ao alto, nós, fiéis, devotos de seu glorioso padroeiro Santo Antônio 

de Pádua, elevamos a Deus nossos louvores pelas graças concedidas nestes 100 anos da 

criação da Diocese de Juiz de Fora, presença da Mãe Igreja junto de seus filhos. 

Louvamos pelos matrimônios, por cada Igreja Doméstica, cada família, histórias da alegria 

do amor tornadas sacramento, perpetuadas por gerações, nos filhos e netos.  



Dai-nos a graça de sermos fiéis seguidores de seu Filho Jesus, a exemplo de Santo Antônio, 

no amor pela Palavra, na vida de oração, no serviço discreto e humilde aos pobres, na 

pobreza e pureza de coração, na devoção à virgem Maria. Tornai-nos dignos de passar da 

Igreja terrena para ao banquete eterno da Igreja celeste. Tudo isso vos pedimos vós que sois 

Deus Pai, por Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.   

 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria, pelo Papa Francisco, nosso Arcebispo Dom Gil, suas 

intenções e a Igreja do mundo inteiro. 

Todos: Ave-Maria..  

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pela nossa paróquia: padres, diáconos e todos os leigos. 

Todos: Ave-Maria... 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria por todos os casais, pelo Vicariato da Vida e Família e 

tantas pastorais e movimentos a serviço da família. 

Todos: Ave-Maria... 

 

ORAÇÃO  

PELA SEGUNDA FASE 
DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO 

De Juiz de Fora 
 

(ir para página 3) 

 
 

6º DIA 
A CONFIRMAÇÃO 

 
Na Confirmação passamos de  

“pessoas que procuram”  
para “pessoas decididas”. 

(YouCat, nº 173)  

 

 
 



Padre: Em preparação ao Jubileu de 100 anos de criação da Diocese de Juiz de Fora, 

louvemos ao nosso Deus pela presença da Mãe Igreja, especialmente hoje, louvemos pelo 

Sacramento da Confirmação. 
 

Leitor: Santo Antônio nos diz: 

Eis, pois, que com esse balsamo, misturado ao óleo da misericórdia de Deus, confecciona-se 

o crisma com o qual e ungido o justo, que assim torna-se cristo (consagrado) e filho de Davi, 

do qual no evangelho se diz precisamente: “Que vos parece do Cristo? De quem é filho? 

Respondem-lhe: De Davi”. O verdadeiro justo, ungido pelo crisma confeccionado com o 

bálsamo e o óleo, é filho de Davi. Davi interpreta-se de “mão forte”, ou também “de belo 

aspecto” (cf. 1Sm 16,12). O pugilista que se apronta para enfrentar um adversário, costuma 

ungir a cabeça com óleo: assim o justo unge-se com o bálsamo misturado com o óleo para 

ter a força nas mãos, isto é, nas obras, e assim poder derrotar o inimigo, o diabo. Desse 

modo, tornar-se-á filho da glória, e ali será de belo aspecto, porque poderá contemplar face 

a face aquele no qual os anjos desejam manter fixo o olhar (cf. 1Pd 1,12). 

O próprio Jesus Cristo, filho de Davi, digne-se conduzir também a nós para aquela 

esplêndida glória: ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina nos séculos dos séculos. 

Amém.  
(Sermão do XVIII Domingo depois de Pentecostes, p. 637, Santo Antônio de Pádua) 

 

Padre: Como batizados e pelo sacramento da Crisma, somos discípulos e missionários do 

Senhor. Elevemos à Deus, na intercessão de Santo Antônio nossas preces e oração.  

Canto: 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Por toda a Igreja, intercedei!  
Pela nossa Diocese, intercedei! 
Pela nossa Paróquia, intercedei! 
Pelas nossas famílias, intercedei! 
 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Pela nossa Crisma, intercedei!  
Que sejamos missionários, intercedei! 
Cheios do Espírito, intercedei! 
Na coragem e na alegria, intercedei! 
 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 

Todos: Com o coração ao alto, nós, fiéis, devotos de seu glorioso padroeiro Santo Antônio 

de Pádua, elevamos a Deus nossos louvores pelas graças concedidas nestes 100 anos da 

criação da Diocese de Juiz de Fora, presença da Mãe Igreja junto de seus filhos. 



Louvamos pela Confirmação de cada batizado, lugar em que passamos de “pessoas que 

procuram” à “pessoas decididas” e que, com a força do Espírito Santo, ofertam suas vidas 

em orações, trabalho, suor e lágrimas pelo Reino de Deus.  

Dai-nos a graça de sermos fiéis seguidores de seu Filho Jesus, a exemplo de Santo Antônio, 

no amor pela Palavra, na vida de oração, no serviço discreto e humilde aos pobres, na 

pobreza e pureza de coração, na devoção à virgem Maria. Tornai-nos dignos de passar da 

Igreja terrena para ao banquete eterno da Igreja celeste. Tudo isso vos pedimos vós que sois 

Deus Pai, por Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.   

 
Padre: Rezemos uma Ave-Maria, pelo Papa Francisco, nosso Arcebispo Dom Gil, suas 

intenções e a Igreja do mundo inteiro. 

Todos: Ave-Maria..  

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pela nossa paróquia: padres, diáconos e todos os leigos. 

Todos: Ave-Maria... 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria por todos os que confirmaram seu batismo, pelos 

catequisandos e catequistas. 

Todos: Ave-Maria... 

 

ORAÇÃO  

PELA SEGUNDA FASE 
DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO 

De Juiz de Fora 
 

(ir para página 3) 
 
 
 
 
 

7º DIA:  
A ORDEM 

 
No sacramento da Ordem passamos de  
“individualistas” para “servos do amor” 

(YouCat, nº 173)  



 

Padre: Em preparação ao Jubileu de 100 anos de criação da Diocese de Juiz de Fora, 

louvemos ao nosso Deus pela presença da Mãe Igreja, especialmente hoje pelo Sacramento 

da Ordem. 

 

Leitor: Santo Antônio nos diz: 

A mesma coisa o Senhor operar cada dia na alma do pecador pelo ministério do sacerdote, 

que também deve realizar esses três atos: estender, tocar, querer. Estende a mão quando faz 

a Deus a sua oração pelo pecador e sente compaixão por ele; toca-o quando consola e 

promete-lhe o perdão; tem a vontade de limpá-lo quando o absolve dos seus pecados. E esse 

é o tríplice “apascentar”, que Jesus dirigiu a Pedro, quando lhe disse “Apascenta... 

apascenta... apascenta!” (Jo 21,15-17) (Sermão do II Domingo depois da oitava da Epifania, p. 881) 

 

Padre: Elevemos ao Cristo, sumo e eterno Sacerdote, pela intercessão de Santo Antônio, 

nossas preces e súplicas: 

Canto: 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Por toda a Igreja, intercedei!  
Pela nossa Diocese, intercedei! 
Pela nossa Paróquia, intercedei! 
Pelas nossas famílias, intercedei! 
 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Por sua graça, intercedei!  
Que sejamos mais Igreja, intercedei! 
Por meio dos sacramentos, intercedei! 
Caminhado todos juntos, intercedei! 
 

Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
 

Todos: Com o coração ao alto, nós, fiéis, devotos de seu glorioso padroeiro Santo Antônio 

de Pádua, elevamos a Deus nossos louvores pelas graças concedidas nestes 100 anos da 

criação da Diocese de Juiz de Fora, presença da Mãe Igreja junto de seus filhos. 

Louvamos pelos ministros ordenados, oblação amorosa da vida de homens tirados do meio 

de homens para as coisas que se referem a Deus.  

Dai-nos a graça de sermos fiéis seguidores de seu Filho Jesus, a exemplo de Santo Antônio, 

no amor pela Palavra, na vida de oração, no serviço discreto e humilde aos pobres, na 



pobreza e pureza de coração, na devoção à virgem Maria. Tornai-nos dignos de passar da 

Igreja terrena para ao banquete eterno da Igreja celeste. Tudo isso vos pedimos vós que sois 

Deus Pai, por Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.   

 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria, pelo Papa Francisco, nosso Arcebispo Dom Gil, suas 

intenções e a Igreja do mundo inteiro. 

Todos: Ave-Maria..  

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pela nossa paróquia: padres, diáconos e todos os leigos. 

Todos: Ave-Maria... 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pelas vocações sacerdotais e nossos seminaristas do 

Seminário Arquidiocesano Santo Antônio. 

Todos: Ave-Maria... 

 

ORAÇÃO  

PELA SEGUNDA FASE 
DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO 

De Juiz de Fora 
 

(ir para página 3) 
 
 
 

 
8º DIA:  

A UNÇÃO DOS ENFERMOS 
 

Na Unção dos Enfermos passamos  
de “desesperados” para “pessoas confiantes” 

(YouCat, nº 173)  

 

Padre: Em preparação ao Jubileu de 100 anos de criação da Diocese de Juiz de Fora, 

louvemos ao nosso Deus pela presença da Mãe Igreja, especialmente hoje pelo Sacramento 

da Unção dos Enfermos. 



 

Leitor: Santo Antônio nos diz: 

Considera, ó pecador, quão graves eram tuas chagas, que nunca poderiam ser curadas senão 

pelas chagas de Jesus Cristo. E já que as tuas chagas eram mortais, levando-te à morte 

eterna, o Filho de Deus quis morrer por ti. “O remédio para a dor é a própria dor” (Publílio 

Siro). 

Portanto, não seja ingrato para com o homem rico, o Filho de Deus e do homem, porque, 

com suas chagas ele curou as tuas, com sua morte ele restituiu a vida a ti que estavas morto 

e constituiu-te administrador de seus bens para o conservares e não o dissipares. (Sermão do 

IX Domingo depois de Pentecostes, p. 461-462) 

 

Padre: Elevemos ao Cristo, médico dos médicos, nossas vidas e súplicas, pela intercessão 

de Santo Antônio: 

Canto: 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Por toda a Igreja, intercedei!  
Pela nossa Diocese, intercedei! 
Pela nossa Paróquia, intercedei! 
Pelas nossas famílias, intercedei! 
 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Pela saúde de todos, intercedei!  
Que sejamos curados, intercedei! 
Por meio dos sacramentos, intercedei! 
Rezando por todos, intercedei! 
 

Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 

Todos: Com o coração ao alto, nós, fiéis, devotos de seu glorioso padroeiro Santo Antônio 

de Pádua, elevamos a Deus nossos louvores pelas graças concedidas nestes 100 anos da 

criação da Diocese de Juiz de Fora, presença da Mãe Igreja junto de seus filhos. 

Louvamos pelo sacramento da Unção dos enfermos, toque misericordioso de Deus, 

conferindo cura de corpos e almas, fortalecendo os fracos, dando confiança e esperança aos 

que sofrem. 

Dai-nos a graça de sermos fiéis seguidores de seu Filho Jesus, a exemplo de Santo Antônio, 

no amor pela Palavra, na vida de oração, no serviço discreto e humilde aos pobres, na 

pobreza e pureza de coração, na devoção à virgem Maria. Tornai-nos dignos de passar da 



Igreja terrena para ao banquete eterno da Igreja celeste. Tudo isso vos pedimos vós que sois 

Deus Pai, por Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.   

 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria, pelo Papa Francisco, nosso Arcebispo Dom Gil, suas 

intenções e a Igreja do mundo inteiro. 

Todos: Ave-Maria..  

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pela nossa paróquia: padres, diáconos e todos os leigos. 

Todos: Ave-Maria... 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pelas Pastorais dos Idosos, Pastoral da Saúde, Ministros 

dos Enfermos. 

Todos: Ave-Maria... 

 

ORAÇÃO  

PELA SEGUNDA FASE 
DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO 

De Juiz de Fora 
 

(ir para página 3) 
 

 
 

9º DIA:  
OS SANTOS 

 
“Os santos nascem para o bem de todos” 

( Santo Antônio)  

 

Padre: Em preparação ao Jubileu de 100 anos de criação da Diocese de Juiz de Fora, 

louvemos ao nosso Deus pela presença da Mãe Igreja, especialmente hoje pela intercessão, 

testemunho e devoção a Santo Antônio. 

 

Leitor: Santo Antônio nos diz: 



A lei da perfeita liberdade é o amor a Deus, que torna homem perfeito em tudo e livre de 

qualquer escravidão. Por isso, o salmo diz do justo: “A lei do Senhor está no seu coração” (Sl 

36,31). De fato, no coração do justo está a lei do amor a Deus, e, portanto, Deus diz nas 

parábolas: “Filho, dá-me teu coração” (Pr 23,26). 

 
(Sermão “V Domingo da Páscoa, P. 269, Santo Antônio de Pádua).  

 

Padre:  Pela poderosa intercessão de Santo Antônio, façamos nossos pedidos a Deus 

cantando: 

Canto: 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Por toda a Igreja, intercedei!  
Pela nossa Diocese, intercedei! 
Pela nossa Paróquia, intercedei! 
Pelas nossas famílias, intercedei! 
 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Pela nossa santidade, intercedei!  
Que vivamos nossa fé, intercedei! 
Na vida e na família, intercedei! 
No testemunho na vida, intercedei! 
 

Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 

Todos: Com o coração ao alto, nós, fiéis, devotos de seu glorioso padroeiro Santo Antônio 

de Pádua, elevamos a Deus nossos louvores pelas graças concedidas nestes 100 anos da 

criação da Diocese de Juiz de Fora, presença da Mãe Igreja junto de seus filhos. 

Louvamos pelo exemplo luminoso de tantos homens e mulheres que viveram o chamado de 

Deus à santidade com a oferta de suas vidas e se tornaram fiéis intercessores de vossa 

Igreja.  

Dai-nos a graça de sermos fiéis seguidores de seu Filho Jesus, a exemplo de Santo Antônio, 

no amor pela Palavra, na vida de oração, no serviço discreto e humilde aos pobres, na 

pobreza e pureza de coração, na devoção à virgem Maria. Tornai-nos dignos de passar da 

Igreja terrena para ao banquete eterno da Igreja celeste. Tudo isso vos pedimos vós que sois 

Deus Pai, por Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.   

 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria, pelo Papa Francisco, nosso Arcebispo Dom Gil, suas 

intenções e a Igreja do mundo inteiro. 



Todos: Ave-Maria..  

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pela nossa paróquia: padres, diáconos e todos os leigos. 

Todos: Ave-Maria... 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pelos religiosos e congregações religiosas, Comunidades 

de Vida e associações que fazem parte de nossa arquidiocese.  

Todos: Ave-Maria... 

 

ORAÇÃO  

PELA SEGUNDA FASE 
DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO 

De Juiz de Fora 
 

(ir para página 3) 

 
 
 

10º DIA: 
A PALAVRA DE DEUS 

 
“A Palavra é viva, confere a vida” 

(Santo Antônio)  

 

Padre: Em preparação ao Jubileu de 100 anos de criação da Diocese de Juiz de Fora, 

louvemos ao nosso Deus pela presença da Mãe Igreja, especialmente hoje pela proclamação 

e transmissão da Palavra de Deus. 

 

Leitor: Santo Antônio nos diz: 

A Palavra, isto é, o Filho de Deus, por meio da qual temos conhecido sua vontade, é viva, 

isto é, confere a vida; é eficaz, isto é, capaz de efeito, é pode com facilidade cumprir aquilo 

que quer. A palavra de Deus é eficaz porque o Filho de Deus “fez tudo aquilo que quis” (Sl 

113B,3). Faz aquilo que quer, onde quer e quando quer.  
(Sermão “V Domingo da Páscoa, P. 270, Santo Antônio de Pádua).  

 



Padre:  Aos Deus que dirige constantemente sua Palavra a nós, dirijamos-lhe nossas 

palavras em forma de oração, cantando na intercessão de Santo Antônio:  

Canto: 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Por toda a Igreja, intercedei!  
Pela nossa Diocese, intercedei! 
Pela nossa Paróquia, intercedei! 
Pelas nossas famílias, intercedei! 
 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Pelo povo de Deus, intercedei!  
Que vivamos a Palavra, intercedei! 
Em espirito e verdade, intercedei! 
Numa Igreja sinodal, intercedei! 
 

Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 

Todos: Com o coração ao alto, nós, fiéis, devotos de seu glorioso padroeiro Santo Antônio 

de Pádua, elevamos a Deus nossos louvores pelas graças concedidas nestes 100 anos da 

criação da Diocese de Juiz de Fora, presença da Mãe Igreja junto de seus filhos. 

Louvamos pela Palavra de Deus transmitida pela Igreja e que conduz o povo de Deus nas 

vicissitudes da vida pelo caminho da verdade e da vida.  

Dai-nos a graça de sermos fiéis seguidores de seu Filho Jesus, a exemplo de Santo Antônio, 

no amor pela Palavra, na vida de oração, no serviço discreto e humilde aos pobres, na 

pobreza e pureza de coração, na devoção à virgem Maria. Tornai-nos dignos de passar da 

Igreja terrena para ao banquete eterno da Igreja celeste. Tudo isso vos pedimos vós que sois 

Deus Pai, por Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.   

 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria, pelo Papa Francisco, nosso Arcebispo Dom Gil, suas 

intenções e a Igreja do mundo inteiro. 

Todos: Ave-Maria..  

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pela nossa paróquia: padres, diáconos e todos os leigos. 

Todos: Ave-Maria... 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pelos missionários e evangelizadores, pelo leitores de 

nossas paróquias. 

Todos: Ave-Maria... 



 

 

 

ORAÇÃO  

PELA SEGUNDA FASE 
DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO 

De Juiz de Fora 
 

(ir para página 3) 
 

 

11º DIA 
A FÉ 

 
“A veste da alma é a fé” 

(Santo Antônio)  

 

Padre: Em preparação ao Jubileu de 100 anos de criação da Diocese de Juiz de Fora, 

louvemos ao nosso Deus pela presença da Mãe Igreja, especialmente hoje pelo dom da Fé.. 

 

Leitor: Santo Antônio nos diz: 

A fé rejeita as coisas temporais, porque é destruída pela abundância delas.  

A veste da alma é a fé, que é do ouro se for iluminada pela luz da caridade. Dessa veste 

lemos no Livro da Sabedoria: “Na veste talar de Aarão estava (desenhando) todo o orbe 

terrestre” (Sb 18,24). Na veste da fé, que age por meio da caridade, devem estar os quatro 

elementos de que é formado o mundo: o fogo da caridade, o ar da contemplação, a água da 

compunção e a terra da humildade.  

 
(Sermão “III  e V Domingo de Pentecostes, P. 366. 405, Santo Antônio de Pádua).  

 

Padre:  Expressão de nossa fé é uma vida de oração. Apresentemos a Deus, confiantes, 

nossas preces pela intercessão de Santo Antônio: 

Canto: 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  



 
Por toda a Igreja, intercedei!  
Pela nossa Diocese, intercedei! 
Pela nossa Paróquia, intercedei! 
Pelas nossas famílias, intercedei! 
 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Pelo nosso batismo, intercedei!  
Que vivamos nossa fé, intercedei! 
Com toda nossa vida, intercedei! 
Em gestos de caridade, intercedei! 
 

Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 

Todos: Com o coração ao alto, nós, fiéis, devotos de seu glorioso padroeiro Santo Antônio 

de Pádua, elevamos a Deus nossos louvores pelas graças concedidas nestes 100 anos da 

criação da Diocese de Juiz de Fora, presença da Mãe Igreja junto de seus filhos. 

Louvamos pelo dom da fé, recebido pelo batismo no Espírito Santo, cultiva pela vivência 

eclesial, garantia no hoje de nossas vidas das realidades futuras. 

Dai-nos a graça de sermos fiéis seguidores de seu Filho Jesus, a exemplo de Santo Antônio, 

no amor pela Palavra, na vida de oração, no serviço discreto e humilde aos pobres, na 

pobreza e pureza de coração, na devoção à virgem Maria. Tornai-nos dignos de passar da 

Igreja terrena para ao banquete eterno da Igreja celeste. Tudo isso vos pedimos vós que sois 

Deus Pai, por Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.   

 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria, pelo Papa Francisco, nosso Arcebispo Dom Gil, suas 

intenções e a Igreja do mundo inteiro. 

Todos: Ave-Maria..  

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pela nossa paróquia: padres, diáconos e todos os leigos. 

Todos: Ave-Maria... 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria por todos o que não tem fé ou estejam confusos, distantes 

de Deus. 

Todos: Ave-Maria... 

 

ORAÇÃO  

PELA SEGUNDA FASE 



DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO 
(ir para página 3) 

 

 

12º DIA:  
A ESPERANÇA  

 
“Esperança é espera dos bens futuros” 

(Santo Antônio)  

 

Padre: Em preparação ao Jubileu de 100 anos de criação da Diocese de Juiz de Fora, 

louvemos ao nosso Deus pela presença da Mãe Igreja, especialmente hoje pela virtude da 

esperança. 

 

Leitor: Santo Antônio nos diz: 

Onde houver temor e esperança, ali existe uma vida empenhada em Deus. E considera ainda 

que o azeite boia sobre todos os líquidos e, por isso, simboliza a esperança, que tem por 

objeto as coisas eternas, que estão acima de qualquer bem transitório. De fato, chama-se 

esperança, em latim: spes, porque é o pé, em latim: pes, ára andar para o Senhor. 

Esperança é espera dos bens futuros, e ela exprime o sentimento da humildade e uma 

atenta dedicação de bem servir. 

 
(Sermão “XXIII Domingo depois de Pentecostes”, P. 717, Santo Antônio de Pádua).  

 

Padre:  Elevemos nossos corações ao alto com nossas preces na intercessão de Santo 

Antônio, certos da misericórdia divina: 

Canto: 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Por toda a Igreja, intercedei!  
Pela nossa Diocese, intercedei! 
Pela nossa Paróquia, intercedei! 
Pelas nossas famílias, intercedei! 
 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Pelo nosso batismo, intercedei!  
Que vivamos nossa fé, intercedei! 
Em gestos de amor, intercedei! 



Na justiça e fraternidade, intercedei! 
 

Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 

Todos: Com o coração ao alto, nós, fiéis, devotos de seu glorioso padroeiro Santo Antônio 

de Pádua, elevamos a Deus nossos louvores pelas graças concedidas nestes 100 anos da 

criação da Diocese de Juiz de Fora, presença da Mãe Igreja junto de seus filhos. 

Louvamos pela virtude da esperança, expressão de nossa fé eclesial e que nos impulsiona e 

conduz certos e confiantes nas promessas divinas e em sua fidelidade.  

Dai-nos a graça de sermos fiéis seguidores de seu Filho Jesus, a exemplo de Santo Antônio, 

no amor pela Palavra, na vida de oração, no serviço discreto e humilde aos pobres, na 

pobreza e pureza de coração, na devoção à virgem Maria. Tornai-nos dignos de passar da 

Igreja terrena para ao banquete eterno da Igreja celeste. Tudo isso vos pedimos vós que sois 

Deus Pai, por Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.   

 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria, pelo Papa Francisco, nosso Arcebispo Dom Gil, suas 

intenções e a Igreja do mundo inteiro. 

Todos: Ave-Maria..  

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pela nossa paróquia: padres, diáconos e todos os leigos. 

Todos: Ave-Maria... 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pela Diaconia da Esperança de nossa Arquidiocese e os 

ministros das exéquias de nossas paróquias. 

Todos: Ave-Maria... 

 

ORAÇÃO  

PELA SEGUNDA FASE 
DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO 

De Juiz de Fora 
 

(ir para página 3) 
 

 



13º DIA: 
A CARIDADE 

 
“A alma da fé é a caridade” 

(Santo Antônio)  

 

Padre: Em preparação ao Jubileu de 100 anos de criação da Diocese de Juiz de Fora, 

louvemos ao nosso Deus pela presença da Mãe Igreja, especialmente hoje pela virtude 

maior: a caridade. 

 

Leitor: Santo Antônio nos diz: 

A alma da fé é a caridade, que a mantém viva; faltando a caridade, a fé morre.  

Considera que a caridade consiste sobretudo em quatro atos: na compunção do coração, na 

contemplação da glória, no amor ao próximo e na contínua consideração da própria 

miséria.  

 
(Sermão “X e XXII  Domingo de Pentecostes, P. 483. 694 , Santo Antônio de Pádua).  

 

Padre:  Elevemos as nossas súplicas ao Deus de amor pela intercessão de Santo Antônio, 

modelo de amor ao próximo: 

Canto: 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Por toda a Igreja, intercedei!  
Pela nossa Diocese, intercedei! 
Pela nossa Paróquia, intercedei! 
Pelas nossas famílias, intercedei! 
 
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 
Pelo nosso testemunho, intercedei!  
Que vivamos a caridade, intercedei! 
Em gestos no dia-a-dia, intercedei! 
Na fé e na esperança, intercedei! 
 

Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!  
 

Todos: Com o coração ao alto, nós, fiéis, devotos de seu glorioso padroeiro Santo Antônio 

de Pádua, elevamos a Deus nossos louvores pelas graças concedidas nestes 100 anos da 

criação da Diocese de Juiz de Fora, presença da Mãe Igreja junto de seus filhos. 



Louvamos pelo amor derramado em nosso corações pelo anúncio da Igreja e pelos 

sacramentos, que transforma nossas vidas e nos faz viver constrangidos e impelidos pela 

misericórdia.   

Dai-nos a graça de sermos fiéis seguidores de seu Filho Jesus, a exemplo de Santo Antônio, 

no amor pela Palavra, na vida de oração, no serviço discreto e humilde aos pobres, na 

pobreza e pureza de coração, na devoção à virgem Maria. Tornai-nos dignos de passar da 

Igreja terrena para ao banquete eterno da Igreja celeste. Tudo isso vos pedimos vós que sois 

Deus Pai, por Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.   

 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria, pelo Papa Francisco, nosso Arcebispo Dom Gil, suas 

intenções e a Igreja do mundo inteiro. 

Todos: Ave-Maria..  

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pela nossa paróquia: padres, diáconos e todos os leigos. 

Todos: Ave-Maria... 

Padre: Rezemos uma Ave-Maria pelo Vicariato da Caridade, as diaconias e tantas pastorais 

que pelo serviço vão de encontro às necessidades e aos mais pequeninos.  

Todos: Ave-Maria... 

 

ORAÇÃO  

PELA SEGUNDA FASE 
DO II SÍNODO ARQUIDIOCESANO 

De Juiz de Fora 
 

(ir para página 3) 
 

 

 

 
 


