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RESUMO DA TRAJETÓRIA DE DOMINGOS EVANGELISTA PINHEIRO

Aos quinze anos de idade, em 1859, ingressou-se no 

Seminário de Mariana. Sua ordenação aconteceu no dia 17 

de janeiro de 1869.

De saúde precária, sofreu a vida toda com fortes 

enxaquecas, dores no estomago e, no m da vida, com 

inchaço nas pernas. Mas nada o impediu de lutar na 

vida e de vencer todas as adversidades. 

A vocação de Domingos nasceu ao frequentar o Santuário de Nossa Senhora da 

Piedade e ao contemplar mulheres negras piedosas que, enquanto lavavam roupas, 

cantavam o cântico de Nossa Senhora: "no céu, quando ó, Rainha, poderei, 

poderei te amar? No céu, quando ó, Maria, me darás, me darás um 

lugar!” (Pioneiro – pág. 15). Essas singelas melodias à Virgem, este 

cântico de misericórdia, suscitaram-lhe o desejo de ser padre.

Como sacerdote, Domingos fundou, em 26/09/1875, a 

Irmandade de Nossa Senhora da Piedade para cuidar 

dos bens da Serra da Piedade bem como do Santuário. 

Em 18/02/1876, criou o Jubileu no Santuário Nossa 

Senhora da Piedade que acontecia, anualmente, de 15 a 

22 de agosto. Em 25 de agosto de 1878, fundou o Asilo 

São Luís para cuidar das lhas de escravos libertas pela Lei 

do Ventre Livre. 

No intuito de continuar a obra iniciada na educação das 

meninas lhas de escravas, Domingos, sabendo-se mortal, fundou, 

em 28 de agosto de 1892, a Congregação das Irmãs Auxiliares de 

Nossa Senhora da Piedade. O Servo de Deus queria que as Auxiliares da 

Piedade fossem mulheres geradoras de vida: na Educação, libertando as mentes 

escravizadas, promovendo a formação humana e intelectual; na área da Saúde, 

confortando e curando os enfermos, gerando esperança e vida digna; na Igreja, 

auxiliando os sacerdotes na missão de proclamar a Palavra e; enm, na hospitalidade, 

acolhendo com alegria a todos sem distinção.

N
a cidade de Caeté, situada ao sopé da Serra da Piedade onde se encontra o 

Santuário de Nossa Senhora da Piedade, nasceu, no dia 21 de julho de 1843, 

Domingos Evangelista Pinheiro. 

Monsenhor Domingos, servo conante na Divina Providência.
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 Para angariar mais recursos para suas obras, criou uma confecção de 

roupa para presos. 

Para manutenção de sua obra, ele realizou diversas atividades laborais, no Asilo 

São Luiz, Caeté, MG:

 Em período de carência de alimentos, contou com a Providência Divina e, 

por diversas vezes, milagrosamente, foi atendido.

 Administrou, com zelo e transparência, os bens da Igreja.

 Para os que estavam desempregados, solicitou oferta de trabalho aos 

seus amigos  em diferentes cidades e, também,  empregou inúmeras 

pessoas em suas terras.

 Fez, de forma exímia, o registro contábil de todas as receitas e despesas 

de sua obra de caridade. 

 Foi vereador e presidente da câmera por inúmeras vezes, lutando pela 

vida digna de seus conterrâneos.

 Atuou como produtor rural cultivando o plantio de café, arroz, banana, 

uva, mandioca, feijão, cana, milho, verduras e legumes. Em suas terras, 

também criava aves, equinos, bovinos e suínos.

  Foi convidado a fazer parte da associação dos agricultores. Para ajudar o 

estado de Minas que passava por crise econômica e sustentar os que 

estavam sobre seus cuidados, constituiu uma empresa com a produção 

de farinha de banana e a fabricação de trabalhos artesanais de bra de 

bananeira. Criou industria caseira de doces, licores, vinho e cerveja.

 Abriu o serviço de hospedagem, acolhendo pessoas para descansar, 

rezar e fazer estudos de plantas medicinais. 

 Pediu aumento de salário e condições mais dignas no trabalho de 

mulheres que estavam recebendo pouco e sendo exploradas.

RESUMO DA TRAJETÓRIA DE DOMINGOS EVANGELISTA PINHEIRO
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No dia 28 de setembro de 1871, foi promulgada a Lei do Ventre Livre, que, por 

uma parte, colocava em liberdade os lhos de escravos, mas, por outra, 

ameaçava a proposta evangélica da liação adotiva (cf. Gl 4,5-6). Inúmeras 

crianças caram expostas a uma situação vulnerável e de risco, pois seus pais 

continuavam escravos. O Espírito que estava presente no ato criador continua 

presente na criação e suscita sempre novas formas de relação para recompor a 

comunhão sonhada por Deus.

Passou por inúmeras provações. Conante na proteção Divina, em sua casa, 

protegeu as crianças e jovens da "gripe espanhola", também conhecida como 

gripe de 1918, pandemia do vírus inuenza incomumente mortal.  Este virus 

infectou 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial da 

época.

No dia 06 de março, de 1924, Monsenhor entregou seu espírito a Deus. Em seu 

velório, vinha enorme romaria que circundava o esquife em que, inerte, estava o 

corpo do bondoso e santo sacerdote. A Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, 

em Caeté-MG, cou superlotada e todos queriam beijar os pés de Monsenhor 

Domingos como a sua derradeira despedida.

Toda quarta-feira, saía para fazer missão, propagando a Providência Divina e a 

devoção a São José, padroeiro dos trabalhadores.

A VIDA CARISMÁTICA DO SERVO DE DEUS MONSENHOR 
DOMINGOS EVANGELISTA PINHEIRO

Diante da forte ameaça sofrida por estas crianças indefesas, Monsenhor 

Domingos Evangelista Pinheiro sente o apelo evangélico para defender o 

direito humano de ser livre segundo o projeto salvíco de Deus. Por isso, ele se 

empenha no processo de conversão para transformar, por dentro, as estruturas 

da sociedade, a m de que respeitem e promovam a dignidade da pessoa 

humana e abram-lhe a possibilidade de alcançar sua vocação suprema de 

comunhão com Deus e das pessoas entre si. [cf. p. 678 dicionários de 

espiritualidade]. A atenção de Monsenhor Domingos se volta, sobretudo, para 

as meninas, visto que, em nossa sociedade, a mulher já era, desde então e até 

os nossos dias, menos favorecida.

RESUMO DA TRAJETÓRIA DE DOMINGOS EVANGELISTA PINHEIRO
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Para concretizar sua fé e o seguimento a Jesus Cristo, Monsenhor Domingos 

fundou, no dia 25 de agosto de 1878, o Instituto São Luís, com a missão de 

acolher as lhas de mulheres escravas. Monsenhor Domingos foi o verdadeiro 

ventre livre a acolher a humanidade escravizada, foi o solo da terra santa e o 

bálsamo para as almas feridas. Sendo ele o Evangelista da Piedade, por meio de 

sua sincera caridade, permitiu que pessoas escravas se tornassem fecundas, 

geradas e arvorecidas no projeto libertador de Jesus Cristo.

Na história brasileira desta época marcada pela desigualdade e injustiça, 

Monsenhor Domingos promoveu a igualdade educando e formando as primeiras 

professoras negras do país. Sua obra foi um berço de acolhida misericordiosa 

rompendo com a discriminação racial e selando a verdade de que todo ser 

humano é imagem de Deus no mundo. Por isso, todos nós somos livres para viver 

o dom da inteligência abertos à realização do reinado de Deus no mundo. Assim, 

Monsenhor Domingos rompeu com a cadeia da lei que é servidão (cf. Gn 3,4) e 

mostrou, à sociedade e à Igreja, o rosto de Jesus que é a revelação do ser humano 

livre! (cf. Jo 8,32; 2Cor 3,17; Gl 5,13).

RESUMO DA TRAJETÓRIA DE DOMINGOS EVANGELISTA PINHEIRO
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RESUMO DA TRAJETÓRIA DE DOMINGOS EVANGELISTA PINHEIRO

Pautou seu referencial de educação em investimento na inteligência, na 

memória, na sensibilidade e na vontade. Acreditou que a Educação era o 

caminho para espancar as trevas da inteligência e promover pessoas livres.

Fomos criados para conviver uns com os outros. A vida é feita de encontros. 

Nestes, devemos ser bênção na vida das pessoas. Isabel, ao se encontrar com 

Maria, proclama: "Bendito é o fruto de teu ventre" (Lc 1,42). Simeão profetisa que 

uma espada de dor traspassaria a alma de Maria (cf. Lc 2,35). Quais as espadas 

que trazem profundas sombras no ventre, no coração, na alma dos pais que hoje 

clamam por seus lhos? Percebemos que Monsenhor Domingos, em sua 

trajetória, foi bênção derramada na vida de muitos. Ele cuidou dos frutos de 

muitos ventres que se encontravam em risco, consolou corações transpassados 

pela crueldade de alguns gananciosos.

A Lei do Ventre Livre, ainda hoje, ronda nossa sociedade. A palavra “ventre”, além 

do sentido literal, tem, como representação, o sentido gurado de âmago, íntimo, 

coração e alma. O ventre materno, o âmago e o coração, é hoje, para nós, o 

palco do cuidado para que o ser humano não caia no caos e na destruição da 

vida. Somos interpelados a identicar todos os tipos de calvários e ameaças que 

se voltam contra o fruto do ventre materno: o ser humano.

Monsenhor Domingos, diante da realidade de sua época, ao ver crianças 

indefesas e em situação de escravidão, acreditou na Providência Divina e deixou-

se guiar pelo Espírito no intuito de ajudar aquelas crianças a crescerem com 

dignidade de lhas de Deus. Por isso, ele apontou Jesus nos braços de Maria, a 

Senhora da Piedade. Ela acolhe e ampara os lhos de Deus. E foi com ela que 

Domingos aprendeu a viver o projeto de Deus, que supõe vida plena para todos. 

Desta forma, ele também apontou, para o ser humano, o colo da Mãe como lugar 

do abraço, da acolhida, em que aquele que sofre se recompõe para assumir a 

jornada da vida, a sua jornada de lho. 
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Em 28 de agosto de 1892, Monsenhor Domingos fundou a Congregação das 

Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade para ajudar-lhe no processo de 

libertação das crianças lhas de escravos. No calvário da humanidade sofrida e 

escravizada, surge, sob a moção do Espírito Libertador, o Carisma das Irmãs 

Auxiliares: como Nossa Senhora da Piedade, elas deveriam ser mulheres 

geradoras de vida na acolhida aos crucicados mortos-vivos na história. Trata-se 

de viver o dinamismo de Jesus de Nazaré que veio para que todos tivessem vida 

em abundância (cf. Jo 10,10).

A dinâmica da vida doada de Jesus passou pela cruz. Isto nos ajuda a reetir 

sobre a máxima revelação do amor de Deus por nós ao se deixar ser crucicado. 

No entanto, a última palavra não é da morte, mas sim da Vida. Desta forma, o 

calvário passa a ser um lugar que nos convoca a meditar nossa vida cristã. Ele 

pode ser um lugar de renovação, pois é local de perdão (cf. Lc 23,24). Todos 

passamos pela dor e pelo sofrimento e querer fugir deles pode ser danoso, pois de 

que adianta, ao ser humano, ganhar o mundo se ele perde sua vida? (cf. Mt 

16,26). É preciso reconhecer-se necessitado do perdão de Deus, acolhê-lo e, a 

partir do ser perdoado, perdoar os irmãos para, juntos, viverem o dinamismo do 

reinado de Deus, que supõe a fraternidade.

RESUMO DA TRAJETÓRIA DE DOMINGOS EVANGELISTA PINHEIRO
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Diante da cruz que aquelas crianças carregavam assim como, também, seus 

pais que permaneciam escravos, o Fundador enxerga o Cristo que continua 

sendo crucicado nestas vidas inocentes. Por isso, ele lança o olhar para o alto, 

para a Serra da Piedade, a m de buscar uma inspiração de como ajudar essas 

pessoas. Ele vê Maria, a Virgem da Piedade com Jesus, seu Filho, morto em seus 

braços e entende que ele deve auxiliar estas pessoas em seu processo de 

libertação, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou (cf. Gl 5,1).

A partir desta experiência de cruz na vida de Jesus, Monsenhor Domingos fez 

uma profunda experiência do Deus encarnado na vida e, por isso, questionou as 

injustiças; convocou à conversão e congregou mulheres que o ajudassem no 

resgate da humanidade escravizada. Assim, ele queria que cada Auxiliar da 

Piedade fosse o “eco de sua voz e o suspiro de seu coração”. (Conferência de 

Mons. Domingos – Fidelidade às Regras – pág. 38), na proclamação do amor 

misericordioso de Deus.

O calvário tornou-se, para nós, o lugar da liação marial. Jesus, ao nos dar 

sua vida, nos oferta, também, sua Mãe (cf. Jo 19,26). O calvário é lugar onde 

testemunhamos a solidão humana, as noites escuras, as dores mais profundas 

e os gritos dos sofridos. “Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?" 

(Mt 27, 46).  

No entanto, ele também é lugar de onde jorra a água da vida (cf. Jo 19,34) 

que, ao mesmo tempo, provoca em nós a sede que tinha Jesus (cf. Jo 19,28). Sede 

de dignidade humana, de justiça e de paz. O calvário é o espaço da consumação 

(cf. Jo 19,30), certeza da missão cumprida. Jesus vai até as últimas consequências 

para resgatar a vida e promover a esperança. Assim, Jesus nos ensina a sermos 

éis até o m, pois o calvário é também o lugar de total conança e entrega lial 

ao Pai. Jesus não morre no desespero, mas na conança lial. “Pai, em tuas mãos, 

entrego o meu espírito” (Lc 23,46). Somos convidados a enfrentar a dor e o 

sofrimento, abandonando-nos nas mãos amorosas do Pai.

RESUMO DA TRAJETÓRIA DE DOMINGOS EVANGELISTA PINHEIRO
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Em vida, Monsenhor Domingos cultivou uma imensa conança na providência 

divina e, com o olhar sempre voltado para a Mãe da Piedade, foi 

instrumento do amor misericordioso de Deus na vida de 

todos que a ele acorriam em suas aições.

Este santo Homem de Deus trabalhou 

incessantemente para libertar todo ser 

humano das marcas da opressão que 

aige e adoece os corpos e as almas. 

Sustentado por sua innita fé e sabedoria 

espiritual, Monsenhor buscava a 

promoção da pessoa humana, que é 

criatura de Deus, acolhendo, em seu 

próprio coração, suas aições e 

angústias, a m de confortar e curar os 

males daqueles que necessitavam 

sentirem-se dignos e, abençoando-os, 

promovia a vida plena.

Em oração, ao Servo de Deus Monsenhor 

Domingos, devemos acorrer em busca da força 

para a superação que aige e adoece o ser 

humano. Corações, corpos e almas.  Em oração a 

Deus, peçamos a intercessão do Servo Monsenhor Domingos. 
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Santo Espírito, vinde até nós / nos volvei com a Vossa luz. / Nutri-nos na 
esperança, na fé e na caridade.

AO ESPÍRITO SANTO

Sopro Divino, vinde em nosso encontro / restaurai as nossas vidas, / 
aquecei os nossos corações e derramai chuvas de bençãos 

És o Pai que protege, / És o Espírito que ilumina e o Filho que nos 
humaniza. / És a unidade na Trindade Santa. / No cansaço, és conforto, 

/ no medo, és coragem,/ na dor, és a cura.

Ó, Espírito Santo, / Ó, consolador dos aitos / envolvei-nos em Tua paz. 
Que Teu semblante irradie força e nos guie no caminho da salvação.

vigiar sobre nós mesmos.

INVOCAÇÃO DE INVOCAÇÃO 

Ó, Médico da Alma, / tende piedade de nós e fazei morada em nosso 
peito. / Vinde em nosso auxilio, sede nosso remédio e socorrei-nos./ 

Afastai de nós o perigo e o medo. 

em nossos lares.

 Ó, Governante do Espírito, / ordena que as trevas saiam de nossas 
mentes e nos contemple com o dom do discernimento. / Acenda a luz 

de Tua bondade em nosso coração e harmoniza nossas vidas. 

Ó, Sabedoria Innita / abrigai em nosso peito e iluminai a nossa 
inteligência. / Habitai em nós e seremos capazes de 

Ó, Divino Sopro, que dais vida e movimentais. / Que a exemplo de 
Vosso Servo Domingos Evangelista Pinheiro, / conantes em Vossa 
Providência Divina, sejamos instrumentos mudos em Vossas mãos. 

Amém!
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Congregação das Irmãs Auxiliares de
Nossa Senhora da Piedade

Pai Santo, abençoa a minha vida

na Tua divina proteção.

e a de todos os trabalhadores.
Não me deixes cair no mal, livra-me dos perigos,

proteja-me dos inimigos

e esperança para todo o meu lar. 
Guia-me nas veredas da justiça e da paz.

Ajuda-me a superar os momentos 
difíceis com serenidade e conança

e guarda-me da inveja e da ganância.

Que, ao meu lado, todos se sintam felizes e acolhidos.

São José, Intercedei por nós.

ORAÇÃO DO TRABALHADOR

Que meu trabalho possa gerar sustento

Que, a exemplo de Teu Servo de 
Deus Domingos Evangelista 

Pinheiro, eu possa trabalhar com 
alegria, ânimo e coragem para a Tua 

maior glória. Amém!

e as batalhas da vida.

Dá-me saúde de corpo e de mente 
para vencer o cansaço 
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Congregação das Irmãs Auxiliares de
Nossa Senhora da Piedade

tirai de meu peito a dor que me aige e angustia. 

a Senhora da Piedade, se estenda no meu caminho, 
abrindo as portas e preparando um lugar para que,

ORAÇÃO DO DESEMPREGADO

Ó, meu Senhor! Por Vosso nome misericordioso,

Jesus de bondade, que o manto de Vossa Santa Mãe,

dignamente, eu possa trabalhar.
Por intercessão de Vosso Servo de Deus

Domingos Evangelista Pinheiro, dai-me ânimo,
coragem e conança na Vossa Divina Providência. E 

que, com o suor e o fruto de meu trabalho,
eu consiga sustentar a mim

e a minha família,

Espírito de Bondade, guiai-me e 
sustentai-me no caminho 

vivendo segundo a Vossa graça.

do bem, amém!

São José, Intercedei por nós.
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Congregação das Irmãs Auxiliares de
Nossa Senhora da Piedade

o ambiente de meu trabalho.

e da prosperidade.

Mestre de todas as prossões, que Vossas mãos divinas, 
repletas de bênçãos, possam afastar do meu caminho todo 
o mal, a desavença e o perigo. Tirai, do meu coração, todo 

o medo, o conito e a incerteza para que meus negócios 
possam progredir.

São José, Intercedei por nós.

Concedei-me a graça de escolher

Volvei Vosso olhar benigno sobre

Bondoso Deus, em Vosso nome e em Vossa presença, 
fazei-me forte e vencedor. Que, a exemplo de Vosso Servo 

Domingos, eu possa olhar para meu local de trabalho com 
total conança na Vossa Divina Providência.

Não me deixeis desanimar, pois em Vós 
coloco a esperança de dias 

melhores. Dai-me saúde e força 
para trabalhar com disposição e 

alegria segundo a Vossa vontade. 
Amém!

Que, ao meu redor, todos trabalhem 
em paz e vivam dignamente.

ORAÇÃO DO EMPREGADOR

o caminho da unidade
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Congregação das Irmãs Auxiliares de
Nossa Senhora da Piedade

ORAÇÃO PELA FAMÍLIA

Jesus, eis aqui a família que Te pertence, 
afasta de nós todos os perigos,

os inimigos, as tristezas e os vícios. Protege esta casa de assaltos, 
violência e não deixa nenhum mal entrar.

Lança Teu olhar de clemência aos moradores desta casa.
Pai de innita bondade, olha para nossa família e dá-nos a graça do 

sustento, da alegria e da vida digna.
Fortica-nos na fé e no caminho do bem para sermos portadores

de luz e esperança.

e a Sagrada Família, nosso modelo de convivência.
Desejamos que Teu coração misericordioso guie nossos 

sentimentos para que, em nosso lar, reine a 
paz, a unidade e a concórdia.

Que São José seja nosso patrono; Maria, nossa intercessora

Ó, Guarda Providente, que, em nossa mesa,

as nossas famílias.

o Teu nome seja louvado e que o espírito 
de gratidão seja renovado a cada dia.

Abençoai e santicai 

Senhor, por intercessão de 
Teu Servo de Deus 

Domingos Evangelista 
Pinheiro, abençoa minha 

família [pronunciar nome de 
cada membro] e conceda, a cada 

um de nós, saúde de corpo e 
alma. Amém!
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Congregação das Irmãs Auxiliares de
Nossa Senhora da Piedade

Senhor e Criador, imploro a Vossa graça para que meu corpo 
possa germinar o bem e  nutrir a vida.

Vós que zestes visível a ternura de Vossa compaixão à Isabel e 
ao seu esposo Zacarias,

ORAÇÃO PARA QUEM DESEJA ENGRAVIDAR 

imploro Vossa generosidade em abençoar o meu lar e também 
fazer prosperar a minha geração. 

Ó, pai de innita clemência, em Vossas mãos está o sopro da 
vida. Tendes guardado o nome de cada lho amado. Que, 

em Vossa innita bondade, eu possa ser 
contemplada com a alegria de uma 

criança em meu convívio.
Vosso Servo de Deus Domingos 

Evangelista Pinheiro acolheu 
inúmeras crianças da Lei do Ventre 

Livre. Conante em Vossa piedade, 
peço a intercessão de Vosso amado 
Servo, para engravidar e derramar 

em meu lar Vossa graça e bênção, 
amém!

Abençoai e santicai 
as nossas famílias.

Ó, Árvore da Vida, fortalecei meu corpo, enriquecei meu ventre 
e que a semente em mim lançada encontre uma terra fértil.
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Congregação das Irmãs Auxiliares de
Nossa Senhora da Piedade

ORAÇÃO PARA MULHER GRÁVIDA

Glória a Ti, Pai de innita bondade! És a fonte da vida e, 
em Ti, busco alimento e sustento para minha alma.

e afasta de mim todo o medo.
Livra-me da enfermidade e guarda-me na Tua paz.

Abençoa meu ventre e completa
a obra modelada por Tuas mãos.

e acolheu as crianças,
dá-me a graça de uma 

gravidez tranquila

Protege-me com Teu manto sagrado
Nutre minha vida e ao fruto que habita em meu ventre.

Por intercessão de Teu amado Servo 
Domingos que tanto amou

e saudável.
Que as bênçãos dos céus 

venham sobre minha gestação 
agora e na hora do parto, amém!

Abençoai e santicai
as nossas famílias.

Seja feita a Tua vontade em minha vida e na vida da 
criança que estou gestando. 
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Ó, Tu que sacias a sede, que confortas 
os tristes, que refrigeras as almas, que 

suscitas os fracos, que curas os doentes, 
vem em nosso auxílio e dá saúde 

para nosso(a) lho(a). Amém!

ORAÇÃO DOS PAIS PARA OS FILHOS

Pai Clementíssimo, olha para nosso(a) lho(a)

A Ti, invoco, Senhor.

acolhe meu lho(minha lha) em Teus santíssimos braços e 
coloca, em nosso peito, a esperança de vê-lo(a) seguir no 

caminho do bem. 

Sede nosso bom protetor e concedei-nos a graça da 
perseverança na fé e da conança na providência Divina. 

e vem em seu auxilio.

Tu que conheces a missão de educar,

Que por intercessão de Teu amado Servo 
de Deus Domingos Evangelista Pinheiro, 
ele(a) possa se fortalecer, ter saúde (a) e 

vencer ao mal.

Santa Maria, Senhora da Piedade,

São José, protegei e guardai nosso(a) lho(a) de todo mal.

Ó, Tu que a todos socorres, vem inamar 
no peito de nosso(a) lho(a) o ânimo e a 

coragem para vencer as batalhas e superar, 
com fé, os momentos de luta. 
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Pai Clementíssimo, olha para nosso(a) lho(a) enfermo(a)

Que por intercessão de Teu amado Servo de Deus Domingos 
Evangelista Pinheiro, ele(a) possa se 

fortalecer, ser curado(a) e vencer todo mal.
A Ti, invoco, Senhor. Ó, Tu que a todos 

socorres, vem inamar no peito de 
nosso(a) lho(a) o ânimo e a coragem 

para vencer as batalhas e superar, com fé,

Senhora da Piedade, Tu que conheces a dor e o pranto, acolhe 
meu lho(minha lha) em Teus santíssimos braços e coloca, 

ORAÇÃO DOS PAIS PARA O FILHO ENFERMO

em nosso peito, a esperança de dias melhores. 
São José, protegei e guardai nosso(a) lho(a) de todo mal.

Sede nosso bom protetor e concedei-nos a graça da 
perseverança no caminho do bem e da conança na 

providência Divina. 

e vem em seu auxilio.

os momentos de dor. 
Ó, Tu que sacias a sede, que confortas os 

feridos, que refrigeras as almas, que suscitas 
os mortos, que curas os doentes, vem em 

nosso auxílio e dá saúde para 
nosso(a) lho(a). Amém!
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e que, respeitosamente,

Consagro a Vós os meus olhos e imploro alcançar a esperança de ver 
prosperar a minha geração.

Senhor, eu Vos consagro meus ouvidos e Vos suplico a graça do 
discernimento para escutar somente o que me fortalece.

e que minhas mãos sejam amparadas pelas minhas crenças.

Abençoai a todos que fazem sentir-me amado

Pai Eterno, agradeço os 
anos em que habito em meu 

corpo. Que, a exemplo de Vosso 
Servo de Deus Domingos 

Evangelista Pinheiro,

tolerância e aceitação.

minhas palavras leves e meu abraço acolhedor.

Que o novo ritmo da vida seja trilhado por mim com paciência,

escutam minhas repetidas histórias.  

Pai de innita Bondade, abençoai a todos que me rodeiam e afastai a 
solidão dos que se sentem abandonados. 

ORAÇÃO PELOS IDOSOS

Senhor bondoso e compassivo,

Consagro-vos minha boca e peço que, incansavelmente, eu repita 
palavras que possam curar e fruticar.

Bom Pastor, que meus passos deixem rastros de gratidão, que a pressa 
não seja mais minha companheira

que meu sorriso seja sincero,

Quando meus pés vacilarem, forticai minha fé; 
quando o corpo cansar, 
vivicai meu espírito. 

eu possa sempre ser 
lembrança viva de 

Vosso innito amor. 
Amém.
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Criador do Universo, fazei-me 
instrumento em vossas mãos. Que, por 

intercessão de Vosso amado Servo de 
Deus Domingos Evangelista Pinheiro, 
eu possa receber o sopro divino e ser 

eco de esperança. Amém!

ORAÇÃO PELOS EDUCADORES

a humildade de sempre aprender. 
Mestre dos mestres, dai-me o dom de ensinar e

Que minhas aulas construam pessoas do bem,

que minhas palavras sejam fonte de paz.

da paz e da serenidade.

Que meus olhos possam alcançar as palavras no silêncio e o silêncio 
das palavras.

Que eu seja sempre 
humano e aprenda a 

acolher o que é próprio do 
ser humano.

Ó, Fonte da Esperança, que a inquietude da 
criança e do jovem 

mantenha em mim a 
chama da alegria,

Deus de Bondade, que meu 
entusiasmo contagie meus 

alunos e que eu seja el aos 
pais que conam, a mim, a 

educação de seus lhos.

pessoas livres e interdependentes.
Que eu possa educar com amor e servir com simplicidade.

Que minhas atitudes sejam partilha de vida e

Consagro a Vós, Senhor, minha boca e meus ouvidos.
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Que nada me perturbe e nada me tire a paz.

respeito para ouvir.

Abençoai minha escola, os meus amigos e

A Ti recorro, Espírito Santo,
venha iluminar minha mente e acalmar meu 

coração para que eu tenha
sucesso nas avaliações.

Mestre dos mestres, iluminai meus 
professores e orientai minha vida 

para que eu possa trilhar o 

Vossa presença na obra criada.

a minha família.

consolai os tristes e

caminho do bem, amém!

ORAÇÃO PELOS ESTUDANTES

Ó, meu Bom Jesus, por intercessão de Vosso Servo de Deus 
Domingos Evangelista Pinheiro, dai-me inteligência para 

entender, memória para guardar,
vontade para buscar o bem e 
sensibilidade para reconhecer

Deus da Luz e Fonte da Sabedoria, 
iluminai as trevas da minha 
inteligência e concedei-me 

facilidade de aprender. Dai-me 
generosidade para ensinar e 

Senhor, inspirai os desanimados,

acompanhai os esquecidos. 
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caminhar com serenidade e paz.

Que nada perturbe a minha alma.

restaura-me e devolva-me o desejo 
de viver. Amém!

Ó, amparo dos guerreiros, afasta de 
mim o perigo e dispersa,

olha para mim e vê minha fraqueza.

Ó, Tu que conheces os mistérios e segredos de todas as coisas,

restaura o desejo de levantar os olhos e, aos desesperados,

de medo e angústia.

Tu que és o Senhor da vida, 

Ao pobre, concede riqueza; ao aito,

penetra em meu coração e arranca todo sentimento

ORAÇÃO PARA ALCANÇAR A PAZ DE ESPÍRITO

oferta o caminho de luz.

Senhor, amparo de todos que Te invocam.

Livra-me da morte.

derrama o Teu Espírito da paz; ao triste,

de meu caminho, o inimigo.
Fortaleça meu corpo e

minha alma para que eu possa

Tu que és a fonte inesgotável da 
misericórdia, arranca de meu

peito a angústia e o medo; devolve-
me o sentido da vida.

Por intercessão de Teu amado Servo de 
Deus Domingos Evangelista Pinheiro,
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Por intercessão do Servo de Deus Domingos 
Evangelista Pinheiro e de todas as forças celestiais,

e confortas, vem em meu socorro.

Restaura-me em Tua graça, amém!

Pai Misericordioso, que a todos dispensas bondade,

ORAÇÃO POR CURA E LIBERTAÇÃO

A Ti invoco, ó, meu Jesus, Tu que proteges e que curas.
A Ti invoco, ó, Auxiliador, vem em meu socorro

Te imploro gozar de boa saúde

e defende-me. 

e ser livre de todos os perigos.

Tu que curas

Tu que desceste à mansão dos 
mortos, livra-me da dor e do 

perigo. Dá-me vida e em Ti viverei.

Jesus, Filho amado de Deus Pai,

És o amparo de todos que se 
encontram fracos, dá-me vigor e 
saúde para que eu possa sempre 

gloricar o Teu nome. 
Ó, Tu que és Libertador, quebra todo mal que 
aige minha alma e cura meu corpo sofrido.
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Ó, Deus Todo-Poderoso, a Ti suplicamos o 
controle do mal que assombra nosso povo e 

devasta o mundo.

seus entes queridos.

todas as enfermidades, todas as pragas, 
os vírus e as pestes. 

Que Tua Santa Mãe seja nossa advogada para 
defender-nos contra todo mal.

Pai Eterno, não cuidamos da natureza e da vida,

Pai de Bondade, conceda a cura aos 
enfermos, a coragem a quem tem medo, 

a vida eterna aos que morreram e o 
consolo aos que perderam 

escuta nosso clamor e tem piedade de nós. 

Detenham-se todos os inimigos,

Que a exemplo de Teu Servo de Deus Domingos Evangelista 
Pinheiro, possamos vigiar sobre nossas ações.

Que todos os nossos atos sejam 

Deus Misericordioso, que Tuas mãos sagradas 
possam nos abençoar e dispor armas para 

combatermos o inimigo. Amém! 

sofremos pelas fragilidades humanas; como lhos, pedimos 
socorro e que nossas orações alcancem o Vosso misericordioso 

coração.

para gloricar Teu santo nome.

ORAÇÃO PARA EPIDEMIAS E PRAGAS 

Ó, Tu, que és o Criador do universo,
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ORAÇÃO PELA BEATIFICAÇÃO 

Pai Santo,/ vosso amor misericordioso se manifestou,/ 
copiosamente,/ no coração sacerdotal de vosso lho 

amado Monsenhor Domingos,/ zeloso e sábio,/ simples 
e acolhedor. Concedei-nos a dádiva da beaticação 

deste Homem de Deus,/ sacerdote justo e bom./ 
Reconhecidos que somos ao considerar sua sabedoria 

espiritual,/ dele nos faça aprendizes, inundando-nos no 
vosso amor misericordioso.

DO SERVO DE DEUS 
DOMINGOS EVANGELISTA PINHEIRO 

Certos de sua presença na presença amorosa e innita 
do vosso amor, Pai Santo,/  conantes,/ por intercessão 

de Monsenhor Domingos,/ vos pedimos a graça......

Comprometemo-nos em fazer o bem,/ cuidar dos 
pobres,/ proclamar a Palavra/ e fazer de todos os irmãos 

e irmãs/ Auxiliares da Mãe da Piedade,/ fecundando 
corações e mentes,/ ambientes e sociedade / com a 

convicção do amor maior! / Amém." 
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