Nossa Meta
NÓS
FAZEMOS
CAPÍTULOS
(ENCONTROS) DE ORAÇÃO EM TODA
PARTE DO MUNDO pelos Sacerdotes, pela
Igreja e pelo mundo.
NOSSO OBJETIVO PRINCIPAL é a
circulação do boletim intormativo.
NÓS CIRCULAMOS UM BOLETIM
INFORMATIVO
SOBRE
ESPIRITUALIDADE escrito pelo Padre Edward
Carter, S.J. um teólogo jesuíta com
licenciatura de doutor em teologia e autor de
17 livros, para cerca de 70,000 Sacerdotes
em todo o mundo, tanto em inglês e
espanhol. Padre Carter tem lecionado
Teologia há mais de 30 anos.
Além de ser enviado a cerca de 50,000
padres e pispos nos Estados Unidos, o boletim
informativo é enviado internacionalmente para
cerca de 225 bispos, incluindo 4 cardeais, que
distribuem cópias para todos os seus padres, e
tembém, em alguns casos, para seus diáconos
e seminaristas.
O boletim informativo é centralizado na
consagração aos Corações de Jesus e Maria.
Ele apresenta escritos sobre nossa união com
Jesus, e o Pai, e o Espírito Santo e Maria. O
boletim, também, salienta a Eucarístia, a
Igreja, a oração, e responsabilidade em
relação a ordem social.
O boletim informativo dá ênfase a
doutrina sólida como é encontrada nas
Sagradas Escrituras, nos Escritos doz Papas e
outros documentos da Igreja. Ele, também,
apresenta escritos seletos sobre os Santos,
sompetentes padres teólogos e outros.
O boletim informativo pode ser usado
para o desenvolvimento da vida espiritual
centrada na Consagração.

Faça Parte disto!
POR FAVOR, AJUDE-NOS ATRAVÉS DE
SUAS ORAÇÕES UNIDAS ÀS NOSSAS.
SACERDOTES REZANDO CONOSCO
AUMENTARÁ O PODER DE ORAÇÃO;
ELES SÃO UNGIDOS PELO CRISTO
COMO SACERDOTES SANTOS.
PESSOAS DE TODA PARTE DO MUNDO
oferecendo suas vidas na Oferta da Manhã
pelos Sacerdotes, pela Igreja, pelo Mundo e pelo
trabalho dos Pastores de Cristo ajudarão tanto.

Ministérios
dos Pastores
de Cristo

LIVRETOS COM ORAÇÕES CHAMADOS
“MANUAL DE ORAÇÃO DOS PASTORES
DE CRISTO” ESTÃO À DISPOSIÇÃO.
Rezando estas curtas orações junto conosco
como um corpo unido ao Santo Sacrifício da
Missa sendo celebrados em todo mundo pode
ajudar com que grandes graças sejam
derramados sobre as almas da terra.

Nós nos unimos como um
corpo unido ao sacrifício da
missa oferecendo nossas
vidas ao Pai como
intercessores rezando pelos
nossos Sacerdotes, pela Igreja
e pelo Mundo.

VOCÊ
REZARIA
CONOSCO?

POR FAVOR UNAM-SE CONOSCO.

Para infrormações adicionais, entre em contato
conosco:
Ministérios dos Pastores de Cristo
P.O. Box 193
Morrow, OH 45152-0193
(Gratuito) 1-888-211-3041
(Telefone) 513-932-4451
(Fax) 513-932-6791
Visite-nos na Internet: http://www.SofC.org

NÓS REZAMOS
PELOS
SACERDOTES,
PELA
RENOVAÇÃO DA
IGREJA E DO
MUNDO.

Par Ajudar na Renovação da
Igreja e do Mundo

Suas orações unidas
às nossas ajudarão os
Sacerdotes, a Igreja e
o Mundo.

Sobre os Serviços dos Pastores de Cristo
MINISTÉRIOS
1. SERVIÇOS PRIMÁRIOS: Circulação dos
boletins informativos clericais para sacerdotes
em todo o mundo, em inglês; espanhol,
francês e português para promover Santidade
Sacerdotal.
2. ENCONTROS DE ORAÇÕES para rezar
pelos sacerdotes e a renovação da Igreja e do
mundo.
3. Programa da Escola do Rosário e o ministério
de Juniorato dos Pastores de Cristo.
4. Ministérios nos Sanatórios ou Clínicas de
Repouso para Idosos.
5. Retiros especiais e adoração diante do
Santíssimo Sacramento.
6. Apóstolos do Coração Eucarístico de Jesus.
7. Promovendo o rosário para todos, meditações
sobre o rosário.
8. Ministério Carcerário para promover oração e
renovação espiritual.
9. Servas e Servos do Bom Pastor.
10. Departamento de Áudio/Vídeo (boletins
informativos sacerdotais em fitas)
11. Livros de Oração, Boletins Informativos e
outras ajudas espirituais.

NÓS QUEREMOS SER
INTERCESSORES PROMOVENDO
UNIDADE NA ORAÇÃO COM
TODAS AS PESSOAS DO MUNDO,
REZANDO PELOS SACERDOTES,
PELA IGREJA E PELO MUNDO.
Nós descrevemos acima os ministérios (serviços)
primários do Movimento, boletim informativo de
espiritualidade para Sacerdotes, Pastores de Cristo.
O segundo ministério mais importante é o
Capítulo de Orações, cujos membros rezam pelas
necessidades dos sacerdotes e de todas as outras
pessoas, também. Outros ministérios incluem a
promoção da Consagração aos Sagrados Corações
de Jesus e Maria tão extensamente quanto possível.
A promoção deste ato de Consagração permeia
todos os nossos trabalhos (ministérios). Nós,
também, promovemos a oração do Rosário, e temos

um programa especial com referência ao Rosário e
ao ato de Consagração para crianças em nível
escolar. Nós temos programas para prisões e clínicas
de repouso encorajando os residentes destas
instituições a rezar pelos Sacerdotes, a Igreja e ao
mundo. Nós, também, publicamos vários livros, fitas
cassete e outros materiais para ajudar na
continuação da renovação espiritual.
A missão dos movimentos de Cristo está bem
ligada com a Missão de Nossa Senhora, em Fátima.
Nós esperamos (dar uma grande contribuição) Ter um
papel de destaque ao ajudar o cumprimento do Plano
de Paz de Nossa Senhora de Fátima. Este plano inclui:
1. Consagração de Jesus e Maria - até que um
número suficiente de pessoas façam e vivam
esta consagração não haverá paz no mundo.
2. Rezar o Terço do Rosário.
3. Observar a devoção dos Primeiros Sábados do mês.
4. Fazer reparação aos Corações de Jesus e Maria.
Ao cooperar com a realização da mensagem de
Fátima, o Movimento dos Pastores de Cristo está
ajudando a implantar o Reino do Sagrado Coração e
o Triunfo do Imaculado Coração. Isto é um grande
privilégio e uma grande responsabilidade! Nós
pedimos suas orações e ajuda de outras maneiras
também. Que Deus lhe abençoe abundantemente.

NÍVEIS DE COMPROMISSOS
Há sete níveis de compromissos dentro do
Movimento dos Pastores de Cristo.
1. Há os Associados que se reúnem e rezam pelo
menos uma vez por mês como um grupo e que,
também, ajudam com doações para sustentar o
boletim sacerdotal. Eles podem ficar
grandemente comprometidos. Eles doam tanto
quanto acham que podem.
2. Apóstolos são membros que restringiram suas
atividades apostólicas aos Pastores de Cristo.
Eles agem literalmente como um corpo de leigos
que doaram suas vidas na presente situação
para fazer tudo que podem para realizar o Reino
do Sagrado Coração e o triunfo do Imaculado
Coração de Maria.
3. Apóstolos Orantes são muitas vezes pessoas
confinadas, algumas capazes de ir a Igreja e
rezar. Eles usam uma boa parte do seu tempo

rezando pelo Movimento.
4. Apóstolos do Coração Eucarístico de Jesus
são aqueles que possam pelo menos duas horas
semanalmente diante do Santíssimo Sacramento
rezando pelas seguintes intenções.
1. Pela difusão da devoção aos Sagrados
Corações de Jesus e Maria culminando com
o reino do Sagrado Coração e o triunfo do
Imaculado Coração.
2. Pelo Papa.
3. Por todos os bispos do mundo.
4. Por todos os padres.
5. Por todas as Irmãs e Irmãos na vida
religiosa.
6. Por todos os membros do Movimento dos
Pastores de Cristo, e pela difusão deste
Movimento no mundo.
7. Por todos os membros da Igreja Católica.
8. Por todos os membros da raça humana.
9. Por todas almas do Purgatório.
5. Servas do Bom Pastor são mulheres jovens e
idosas que ofereceram suas vidas na comunidade
primeiramente para rezar pelo Movimento dos
Pastores de Cristo e suas intenções e para serem
esposas especiais de Jesus. Algumas tem mais
obrigações do que outras. Todas tem o dever
fundamental de rezar e o desejo de ser uma
esposa especial de Nosso Senhor. Uma das
funções das servas é o comprometimento com a
oração, a obrigação de rezar e propagar o
boletim informativo sacerdotal. As servas não são
membros de uma ordem religiosa.
6. Servos do Bom Pastor são homens que vivem
em comunidade com um estilo de vida e
propósito semelhantes aos das servas. Os servos
não são membros de uma ordem religiosa.
7. Nós queremos formar uma congregação de
sacerdotes que compreenderão a sua grande
identidade com Cristo. Eles serão consagrados
profundamente aos Corações de Jesus e Maria e
poderão sustentar o Movimento dos Pastores de
Cristo como sacerdotes santos.
Seja qual for o nível de compromisso de alguns no
Movimento dos Pastores de Cristo, todos participam
em promover o objetivo básico do Movimento. Este
objetivo é (promover) ajudar a renovação espiritual da

Igreja e do mundo. Todos os vários ministérios do
Movimento são direcionados para este propósito. A
espiritualidade que o Movimento dos Pastores de
Cristo apresentam para seus membros e para aqueles
que estão fora do Movimento através de seus vários
ministérios é básico. Esta espiritualidade é
explicitamente Trinitária e Cristocêntrica. Nossa
espiritualidade ajuda a outros, especialmente
sacerdotes, a desenvolver uma profunda união com
Jesus, este Jesus que nos conduz ao Pai no Espírito
Santo com Maria ao nosso lado. Nossa espiritualidade
é profundamente Eucarística. Nós salientamos muito a
participação na Missa e a oração antes do Santíssimo
Sacramento. Nós, também, enfatizamos o papel muito
importante da oração na vida espiritual. Devoção aos
Corações de Jesus e Maria, especialmente a
Consagração aos Seus Corações, é também o
elemento mais importante e central. Nós estamos
muito interessados em ajudar a levar a cabo a
mensagem de Fátima, a mensagem que tem a
consagração aos Corações de Jesus e Maria no seu
cerne.

Padre Edward J. Carter, S.J.
Padre Edward Carter
S.J. é natural de
Cincinnati, Ohio. Ele é
formado no Ginásio
Xavier e Universidade
Xavier, ambos em
Cincinnati, foi ordenado
sacerdote em 1962 e
recebeu seu doutorado
em
teologia
da
Universidade Católica
da América quatro
anos mais tarde. Ele tem lecionado Teologia na
Universidade Xavier em Cincinnati por mais de 30
anos. Ele é autor de 17 livros. Seus últimos dois livros
são livros feitos dos Boletins Informativos sacerdotais
dos últimos seis anos. Ele é grande devoto do Sagrado
Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria.

