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SUBSÍDIO EM PREPARAÇÃO E ORAÇÃO PARA 
ACOLHIDA DO NOVO BISPO DIOCESANO

No dia 14 de setembro de 2022, Papa Francisco acolheu a renúncia do governo pastoral da Diocese de Campo 
Limpo apresentada por Dom Luiz Antônio Guedes, conforme o cânon 401 do Código de Direito Canônico. Na 
mesma ocasião, o Papa também nomeou o então padre Valdir José de Castro, SSP, ex-superior geral da Pia Socie-
dade de São Paulo, como novo Bispo para nossa diocese. Com a sua nomeação, Padre Valdir, automaticamente 
recebe um novo título e passa a ser chamado de Monsenhor Valdir até sua ordenação episcopal, que já está 
marcada para o dia 26 de novembro, às 16h, na Catedral Santuário Sagrada Família da Diocese de Campo Limpo. 

Nossa Diocese manifesta todo carinho e agradecimento a Dom Luiz Antônio Guedes pelos 14 anos que esteve a 
frente desta Igreja particular de Campo Limpo. Sua missão, como nosso pastor ao longo desses anos é marcada 
profundamente pela sobriedade, simplicidade, zelo pastoral, exímio cuidado com a formação dos futuros 
sacerdotes e dos bens da Igreja, além de ser uma pessoa de profunda oração e testemunho cristão. Rogamos 
ao Povo de Deus para que sempre tenham em suas orações os nossos bispos eméritos dom Luiz e Dom Emilio 
Pignoli, que Deus os conserve sempre na paz e na saúde.

Com o objetivo de ajudar o Povo de Deus a compreender melhor a missão de um bispo da Igreja Católica 
Apostólica Romana, o Setor Pastoral Diocesano preparou alguns materiais para serem usados nas Paróquias 
conforme disponibilidade e que já estão disponíveis no site da Diocese de Campo Limpo. São materiais forma-
tivos e roteiros de oração que convidam o povo de Deus a compreender melhor a missão do seu bispo e atra-
vés da oração, dirigir a Deus preces para que esta missão seja desempenhada na luz do Espírito Santo como 
construtores da unidade e mensageiros da esperança.

Roguemos também a intercessão da Virgem Maria e dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo pelos pastores da 
Igreja, que cresçam sempre mais na inteligência da fé, na coragem em denunciar toda injustiça, no testemu-
nho da Oração e na ação eficaz pela libertação de todo pecado.

Subsídios em preparação e oração para acolhida do novo Bispo Diocesano:

1. Roteiro Formativo: um novo bispo para nossa Igreja.
2. Hora Santa
3. Oração do Terço pelo Bispo Diocesano.
4. Preces da Assembleia para todas as missas até a ordenação episcopal.

Setor Pastoral
Diocese de Campo Limpo
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HORA SANTA 
INTERCEDENDO PELO NOVO

BISPO DA DIOCESE DE CAMPO LIMPO
Animador: Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para viver um momento de adoração e intercessão diante 
da Eucaristia pelo nosso novo Bispo nomeado, Monsenhor Valdir José de Castro. Rezaremos com as leituras 
que serão propostas no dia de sua ordenação e contemplaremos a riqueza de sua simbologia.

Escutaremos também uma pequena partilha do coração de nosso futuro Pastor para que possamos rezar 
juntos com ele, com a intenção de pedir o dom da Graça divina por este dia especial para ele e por toda a nossa 
diocese de Campo Limpo.

Silenciemos os nossos corações e nossas mentes por um momento e peçamos o Espírito Santo de Deus.... 
cantemos!

Canto ao Espírito Santo (a escolha)

Exposição eucarística (como de costume em cada paróquia)

ORAÇÃO DIANTE DA EUCARISTIA

Todos: Diante de Ti, Senhor, queremos adorar-te, glorificar-te e bendizer a tua fidelidade para com o teu 
povo. Ensina-nos e fortalece-nos para viver nesta mesma fidelidade respondendo ao Teu amor com entrega 
e confiança. Nos reunimos hoje para agradecer o nosso novo Pastor, rogamos que ele venha para servir em 
teu nome com generosidade, sabedoria e humildade. Ele que se prepara para receber o Ministério Episcopal 
seja marcado em seu coração com o mesmo Espírito dos Santos Apóstolos, e assim, sucedê-los na mesma 
missão recebida de Jesus Cristo. Ajudai-nos a sermos dóceis a sua palavra e a colaborar para que o vosso 
Reino de paz, amor, justiça e fraternidade aconteça em todos os cantos da nossa Diocese de campo Limpo.

Animador: Rezemos em dois coros o salmo 23(22), o Senhor é o nosso Bom Pastor:
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SALMO 23 - O BOM PASTOR!

O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Em verdes prados ele me faz repousar.

Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma.
Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome.

Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo.
Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo.

Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos.
Derramais o perfume sobre minha cabeça, e transborda minha taça.

A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida.
E habitarei na casa do Senhor por longos dias.

Amém!

Animador: Olhando para Jesus, reconhecendo a sua presença no meio de nós, podemos escutar e rezar com 
as leituras do dia da ordenação episcopal de Monsenhor Valdir, a primeira ordenação de um bispo em nossa 
Diocese.Deixemos que a Palavra de Deus frutifique em nossos corações. 

Leitor 1: Leitura do Livro do Profeta Isaías 2,1-5

1Visão de Isaías, filho de Amós,sobre Judá e Jerusalém. 2Acontecerá, nos últimos tempos,que o monte da casa 
do Senhorestará firmemente estabelecidono ponto mais alto das montanhase dominará as colinas. A ele acor-
rerão todas as nações, 3para lá irão numerosos povos e dirão: ’Vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus 
de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhose nos ensine a cumprir seus preceitos’; porque de Sião provém 
a leie de Jerusalém, a palavra do Senhor. 4Ele há de julgar as naçõese corrigirá numerosos povos; estes trans-
formarão suas espadas em aradose suas lanças em foices: não pegarão em armas uns contra os outros e não 
mais travarão combate. 5Vinde, todos da casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor.

Palavra do Senhor.

Silêncio

Leitor 2: Sl 121, 1-2.4-5.6-7.8-9 (R. Cf. 1) 

R. Que alegria, quando me disseram:’Vamos à casa do Senhor!’ 

Que alegria, quando ouvi que me disseram:  ‘Vamos à casa do Senhor!’ 
E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. R.

para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. 
Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. *
A sede da justiça lá está e o trono de Davi R.
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Rogai que viva em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam! 
Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios!  R.

Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço: ‘A paz esteja em ti!’ 
Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo bem! R.

Silêncio

Leitor 3: Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 13,11-14a

11Irmãos, Vós sabeis em que tempo estamos,pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais 
perto de nós do que quando abraçamos a fé. 12A noite já vai adiantada, o dia vem chegando: despojemo-nos 
das ações das trevase vistamos as armas da luz. 13Procedamos honestamente, como em pleno dia: nada de 
glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. 14Pelo contrário, 
revesti-vos do Senhor Jesus Cristo.

Palavra do Senhor.

Animador: O Profeta Isaías anuncia um tempo de paz e justiça que Deus preparará no seu monte. Um tempo 
em que todas as nações poderão comer juntas, oferecendo a mão em lugar das armas. Um tempo em que haja 
anunciadores que convidem o povo para casa do Senhor, como nos lembra o Salmo. Este banquete é a nossa 
salvação e, portanto, devemos despertar e começar o nosso caminho sem distrações, como nos conta Jesus 
no Evangelho que agora escutaremos. 

Canto de Aclamação do Evangelho: (a escolha) 

Evangelho de São Mateus 24,37-44

Leitor 4: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus

37Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: ’A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. 
38Pois nos dias, antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia 
em que Noé entrou na arca. 39E eles nada perceberamaté que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assimacon-
tecerá também na vinda do Filho do Homem. 40Dois homens estarão trabalhando no campo: um será levado 
e o outro será deixado. 41Duas mulheres estarão moendo no moinho:uma será levada e a outra será deixada.
42Portanto, ficai atentos!porque não sabeis em que dia virá o Senhor. 43Compreendei bem isso: se o dono da 
casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixariaque a sua casa fosse arrombada. 
44Por isso, também vós ficai preparados! Porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá.

Palavra da Salvação.

Animador: Com a ordenação episcopal monsenhor Valdir é chamado a convidar todos para este banquete de 
amor, comunhão, justiça e fraternidade. Um banquete para todas as línguas, culturas, origens. Peçamos ao 
Espírito Santo, que o fortaleça sempre mais com os dons necessários para viver o seu ministério no meio de nós. 

Canto de adoração (a escolha) 
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Animador: Nos unamos a toda a Diocese, e invoquemos uma grande efusão do Espírito Santo sobre monsenhor 
Valdir, rezando em dois coros. 

ORAÇÃO PELO NOVO BISPO DIOCESANO

Jesus, bondoso Mestre, a Igreja de Campo Limpo
Vos louva pelo caminho já percorrido

na Fé, na Esperança e na Caridade
ao longo destes anos em que nos guiais através dos

pastores que nos enviastes.

Agora vos agradecemos pelo nosso novo pastor.
O bispo, ao longo da tradição dos Apóstolos,

é quem conduz a Igreja nos caminhos,
na missão pastoral e na evangelização.

Bispo e povo são chamados
para comunicar juntos a alegria do evangelho,

uma alegria que vem do encontro com a Vossa Misericórdia.

Enviai sobre o Monsenhor Valdir
o Espírito Santo,

para que, prestes a viver a graça da Ordenação Episcopal,
sirva a Igreja com generosidade e alegria.

Ajudai-nos a ser dóceis à sua palavra
e a colaborar para que o Vosso Reino de paz, amor, justiça e fraternidade

aconteça em todos os cantos de nossa Diocese,
principalmente nas periferias existenciais, nas esferas sociais e culturais.

Cristo Ressuscitado,
conduzi o Monsenhor Valdir e a todos nós a um caminho sinodal,

para que nossa missão seja cada vez mais
renovada e fecunda.

Maria, Rainha dos Apóstolos, São Paulo Apóstolo e o Bem-aventurado Tiago Alberione intercedam por nosso 
novo pastor! 

Amém.

MOMENTOS DAS PRECES

Animador: No dia da ordenação o livro do Evangelho será colocado aberto sobre a cabeça de monsenhor Valdir 
para exprimir o seu compromisso de rezar e anunciar a Palavra de Deus. Rezemos para que a sua vida seja 
conforme ao Evangelho. 

R: Senhor escutai a nossa oração.
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Leitor 1: Na liturgia da ordenação, antes da imposição das mãos e a oração de consagração por parte dos bispos, 
o futuro bispo se deitará no chão para se prostrar diante da presença de Deus que o chama. Naquele momento 
cantaremos aLadainhas de todos os Santos. Rezemos para que a comunhão com os santos possa fortalecer no 
monsenhor Valdiro espírito de oração e comunhão com Jesus Bom Pastor, o missionário do Amor do Pai; nós 
vos pedimos, Senhor!

R: Senhor, escutai a nossa oração.

Leitor 2: No momento da ordenação a cabeça de monsenhor Valdir será ungida pelo Santo Crisma, o óleo perfu-
mado consagrado na missa do Crisma. Rezemos para que o nosso novo Bispo possa ser perfume de Cristo no 
meio de nós e testemunha do seu amor; nós vos pedimos, Senhor!

R: Senhor, escutai a nossa oração.

Leitor 1: Monsenhor Valdir receberá o anel episcopal com as palavras: “recebe este anel, símbolo de fidelidade, 
e com fidelidade invencível guarda sem mancha a Igreja, esposa de Deus”. Na parábola, o Pai misericordioso doa 
este anel ao filho para expressar o seu amor fiel. Rezemos para que o nosso próximo Bispo possa viver como 
esposo de Cristo e ajudar a nossa Diocese a viver a própria vocação de esposa fiel; nós vos pedimos, Senhor!

R: Senhor, escutai a nossa oração.

Leitor 2: No dia da sua ordenação o nosso monsenhor Valdir receberá o báculo, chamado pastoral: aquele 
bastão com a ponta curvada. Como Bom Pastor ele será chamado para corrigir, sustentar e guiar. O receberá 
com estas palavras: “Recebe o báculo, símbolo do serviço pastoral, e cuida de todo o rebanho, no qual o Espí-
rito Santo te constituiu bispo a fim de apascentares a Igreja de Deus”. Jesus, ajuda monsenhor Valdir a ser um 
verdadeiro Pastor que dá a vida para as suas ovelhas; nós vos pedimos, Senhor!

R: Senhor, escutai a nossa oração.

Leitor 1: Monsenhor Valdir receberá também a mitra, que é um símbolo que exorta à santidade de vida, como 
expressam as palavras: “Recebe a mitra e brilhe em ti o esplendor da santidade, para que, quando vier o Prín-
cipe dos pastores, mereças receber a incorruptível coroa da glória”. Deus Santo e todo poderoso no amor, que 
mostrais o teu poder sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sobre monsenhor Valdir o teu espírito 
de compaixão, para que viva em nosso meio a santidade e a misericórdia; nós vos pedimos, Senhor!

R: Senhor, escutai a nossa oração

Leitor 2: Jesus, assim como os outros bispos, monsenhor Valdir usará a cruz peitoral para que toda a sua vida 
seja um sinal do teu amor. Envia sobre ele o teu Espírito, para que possa se sentar sobre a cátedra da Igreja de 
Campo Limpo para servir e anunciar a todos a tua morte e ressurreição; nós vos pedimos, Senhor!

R: Senhor, escutai a nossa oração.

Silêncio
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Animador: Nossa Diocese manifesta todo carinho e agradecimento a Dom Luiz Antônio Guedes pelos 14 anos 
que esteve a frente desta Igreja particular de Campo Limpo. Sua missão, como nosso pastor ao longo desses 
anos é marcada profundamente pela sobriedade, simplicidade, zelo pastoral, exímio cuidado com a formação 
dos futuros sacerdotes e dos bens da Igreja, além de ser uma pessoa de profunda oração e testemunho cristão. 
Roguemos a Deus pelo ministério Episcopal de dom Luiz Antônio Guedes e Dom Emilio Pignoli exercidos em 
nossa Diocese de Campo Limpo, que Deus os conserve sempre na paz e na saúde. Rezemos pedindo a inter-
cessão da Virgem Maria pelos nossos bispos eméritos: 

Ave Maria... Pai nossa... 

Bênção (como de costume na sua paróquia)

Canto final (a escolha)
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