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Momento Celebrativo: 

Refrão Orante:  

Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra; inunda meu ser, 
permanece em nós! (3x)  

Clique aqui para ouvir o canto no YouTube   

- Iniciemos nosso momento de oração, em nome do Pai, e 
do Filho e do Espírito Santo 
- Amém!  

- A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e 
a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco: 
- Bendito seja Deus que nos reuniu do amor de Cristo 

https://youtu.be/1jWwCcXlXuk


Vinde, Santo Espírito!   
- Vamos pedir as luzes do Espírito Santo sobre nós. É o 
Espírito que reza em nós. Peçamos que Ele nos ilumine e 
nos conduza ao interior do nosso interior, onde está a 
presença sagrada de Deus habitando em nós. É aí que 
queremos estar para escutarmos Sua voz.  
  

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e 
acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e 

tudo será 
criado e 

renovareis a 
face da terra.  

Oremos: Ó 
Deus que 

instruíste os 
corações dos 
vossos fiéis, 

com a luz do 
Espírito 
Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas 

segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. 
Por Cristo Senhor Nosso. Amém  



- Vamos agora escutar este belo canto que ajuda-nos a nos 
colocarmos na presença de Deus:  

Clique aqui para ouvir esse canto no Youtube 

Espírito de Deus,  
enviai dos céus  
um raio de luz! 

Vinde, Pai dos pobres,  
dai aos corações  
vossos sete dons. 

Consolo que acalma,  
hóspede da alma,  
doce alívio, vinde! 

No labor descanso,  
na aflição remanso,  
no calor aragem. 

Enchei, luz bendita,  
chama que crepita,  
o íntimo de nós! 

Sem a luz que acode,  
nada o homem pode,  
nenhum bem há nele. 

Ao sujo lavai,  
ao seco regai,  
curai o doente. 

Dobrai o que é duro,  
guiai no escuro, 
o frio aquecei. 

Dai à vossa Igreja,  
que espera e deseja,  
vossos sete dons. 

Dai em prêmio ao forte  
uma santa morte,  
alegria eterna. 
Amém.  

https://youtu.be/UCSCdAwnxQ8


Introdução: 
- Realmente é o amor de Cristo que nos une e nos reúne. 
Estamos aqui, como agentes da Pastoral da Saúde para no 
colocarmos diante do Coração de Jesus, fonte inesgotável 
de amor e de paz. A missão é nossa, foi o Senhor quem nos 
convidou; não por sermos melhores ou mais capacitados, 
mas porque Ele assim o quis.  
- Obrigado Senhor por nos chamar e nos confiar essa 
missão! Eis-nos aqui Senhor, conduze-nos.  

- Podemos não estar próximos fisicamente por conta da 
pandemia como fazemos todos os anos, mas o Senhor nos 
convida a rezarmos e quando nos colocamos em Sua 
Presença, enquanto Pastoral Diocesana da Saúde, o Espírito 
nos une e nos reúne uns aos outros: filhos muito amados 
de Deus chamados para uma mesma missão: sermos “bons 
samaritanos” na vida de todos, principalmente dos doentes, 
dos mais pobres e mais frágeis. 
- Como é bom saber que não estamos sozinhos nessa 
missão. Bendito seja o Senhor que chamou todos nós e 
nos reuniu em comunidade. 

- Todos os anos o Santo Padre escreve uma mensagem por 
ocasião do dia mundial dos doentes, lembrado do dia 11 de 
fevereiro, na memória de Nossa Senhora de Lourdes, 
intercessora e protetora dos mesmos. Este ano o Papa 
Francisco escreveu a 28ª mensagem para esta ocasião, e é 
esta que teremos por base de nossa meditação, sendo 
iluminados pelo Evangelho de Mateus (Mt 11, 25-30) onde 
Jesus revela-nos seu coração manso e humilde.  
- Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso 
coração semelhante ao vosso! 



Escuta da Palavra  
P.: Com respeitoso silêncio e profunda piedade vamos 
preparar nosso coração para a leitura orante do salmo 36 
(37):  

Salmo 36(37) 
O destino dos maus e dos bons 

Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra (Mt 
5,4). 

– 1 Não te irrites com as obras dos malvados * 
nem invejes as pessoas desonestas; 

– 2 eles murcham tão depressa como a grama, * 
como a erva verdejante secarão. 

 
– 3 Confia no Senhor e faze o bem, * 

e sobre a terra habitarás em segurança. 
– 4 Coloca no Senhor tua alegria, * 
e ele dará o que pedir teu coração. 

 
– 5 Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino; * 

confia nele, e com certeza ele agirá. 
– 6 Fará brilhar tua inocência como a luz, * 

e o teu direito, como o sol do meio-dia. 
 

– 7 Repousa no Senhor e espera nele! * 
Não cobices a fortuna desonesta, 

– nem invejes quem vai bem na sua vida * 
mas oprime os pequeninos e os humildes. 

 
– 8 Acalma a ira e depõe o teu furor! * 

Não te irrites, pois seria um mal a mais! 



– 9 Porque serão exterminados os perversos, * 
e os que esperam no Senhor terão a terra. 

 
– 10 Mais um pouco e já os ímpios não existem; * 

se procuras seu lugar, não o acharás. 
– 11 Mas os mansos herdarão a nova terra, * 

e nela gozarão de imensa paz.  

– 12 O pecador arma ciladas contra o justo * 
e, ameaçando, range os dentes contra ele; 

– 13 mas o Senhor zomba do ímpio e ri-se dele, * 
porque sabe que o seu dia vai chegar. 

 
– 14 Os ímpios já retesam os seus arcos * 

e tiram sua espada da bainha, 
– para abater os infelizes e os pequenos * 
e matar os que estão no bom caminho; 

– 15 mas sua espada há de ferir seus corações, * 
e os seus arcos hão de ser despedaçados. 

 
– 16 Os poucos bens do homem justo valem mais * 

do que a fortuna fabulosa dos iníquos. 
– 17 Pois os braços dos malvados vão quebrar-se, * 

mas aos justos é o Senhor que os sustenta. 
 

– 18 O Senhor cuida da vida dos honestos, * 
e sua herança permanece eternamente. 

– 19 Não serão envergonhados nos maus dias, * 
mas nos tempos de penúria, saciados. 

 
– 20 Mas os ímpios com certeza morrerão, * 

perecerão os inimigos do Senhor; 



– como as flores das campinas secarão, * 
e sumirão como a fumaça pelos ares. 

 
– 21 O ímpio pede emprestado e não devolve, * 

mas o justo é generoso e dá esmola. 
– 22 Os que Deus abençoar, terão a terra; * 

os que ele amaldiçoar, se perderão. 
 

– 23 É o Senhor quem firma os passos dos mortais * 
e dirige o caminhar dos que lhe agradam; 

– 24 mesmo se caem, não irão ficar prostrados, * 
pois é o Senhor quem os sustenta pela mão. 

 
= 25 Já fui jovem e sou hoje um ancião, † 

mas nunca vi um homem justo abandonado, * 
nem seus filhos mendigando o próprio pão. 
– 26 Pode sempre emprestar e ter piedade; * 
seus descendentes hão de ser abençoados. 

 
– 27 Afasta-te do mal e faze o bem, * 

e terás tua morada para sempre. 
– 28 Porque o Senhor Deus ama a justiça, * 

e jamais ele abandona os seus amigos. 
 

– Os malfeitores hão de ser exterminados, * 
e a descendência dos malvados destruída; 
– 29 mas os justos herdarão a nova terra * 

e nela habitarão eternamente. 

– 30 O justo tem nos lábios o que é sábio, * 
sua língua tem palavras de justiça; 

– 31 traz a Aliança do seu Deus no coração, * 
e seus passos não vacilam no caminho. 



 
– 32 O ímpio fica à espreita do homem justo, * 

estudando de que modo o matará; 
– 33 mas o Senhor não o entrega em suas mãos, * 

nem o condena quando vai a julgamento. 
 

– 34 Confia em Deus e segue sempre seus caminhos; * 
ele haverá de te exaltar e engrandecer; 
– possuirás a nova terra por herança, * 
e assistirás à perdição dos malfeitores. 

– 35 Eu vi o ímpio levantar-se com soberba, * 
elevar-se como um cedro exuberante; 

 
– 36 depois passei por lá e já não era, * 

procurei o seu lugar e não o achei. 
– 37 Observa bem o homem justo e o honesto: * 

quem ama a paz terá bendita descendência. 
 

– 38 Mas os ímpios serão todos destruídos, * 
e a sua descendência exterminada. 

– 39 A salvação dos piedosos vem de Deus; * 
ele os protege nos momentos de aflição. 

= 40 O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, † 
defende-os e protege-os contra os ímpios, * 

e os guarda porque nele confiaram. 

- Aclamemos o Evangelho. É a palavra de Deus que vem ao 
nosso encontro e espera encontrar “terreno fértil” em 
nosso coração para que possa dar muitos frutos:  

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia 
Clique aqui para ouvir esse canto no Youtube 

https://youtu.be/2USq7A5Aqi8


Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus (Mt 11, 25-30) 

Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: 
'Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 
porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos 
e as revelaste aos pequeninos. 
Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. 
Tudo me foi entregue por meu Pai, 
e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, 
e ninguém conhece o Pai, senão o Filho 
e aquele a quem o Filho o quiser revelar. 
Vinde a mim todos vós que estais cansados 
e fatigados sob o peso dos vossos fardos, 
e eu vos darei descanso. 
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, 
porque sou manso e humilde de coração, 
e vós encontrareis descanso. 
Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 

- Palavra da Salvação 
- Glória vós, Senhor! 

(Momento de silêncio, sentados, para meditar sobre a palavra 
que foi proclamada e para que ela crie raízes em nossos 
corações) 

Refrão Orante:  

Aprendei de mim, aprendei de mim, que sou manso, que sou 
manso, manso e humilde de coração!  

Clique aqui para ouvir o canto no YouTube   

https://youtu.be/P_097tXQhcE




Meditação da Palavra 
- Após termos feito um momento de silêncio e de 
contemplação da palavra vamos agora, junto com a 
mensagem do Papa Francisco meditar sobre nossa vida, 
sobre nossa vocação de agentes da pastoral da saúde. A 
cada trecho lido da mensagem do Papa vamos rezar uma 
dezena do terço, pedindo que a Virgem Maria, Nossa 
Senhora da Saúde e São Camilo, intercedam por nós, por 
nossas famílias, pelos doentes que servimos, por este 
momento de pandemia, e pelos enfermos do mundo 
inteiro.  

(Instante em silencio para apresentar as intenções deste 
momento de oração) 

MENSAGEM DE SUA SANTIDADE PAPA FRANCISCO 
PARA O XXVIII DIA MUNDIAL DO DOENTE 

(11 DE FEVEREIRO DE 2020) 
«Vinde a Mim, todos os que estais cansados e oprimidos, 

que Eu hei de aliviar-vos» (Mt 11, 28) 

Queridos irmãos e irmãs! 
 Estas palavras ditas por Jesus – «vinde a Mim, todos os 
que estais cansados e oprimidos, que Eu hei de aliviar-vos» (Mt 
11, 28) – indicam o caminho misterioso da graça, que se revela 
aos simples e revigora os cansados e exaustos. Tais palavras 
exprimem a solidariedade do Filho do Homem, Jesus Cristo, 
com a humanidade aflita e sofredora. Há tantas pessoas que 
sofrem no corpo e no espírito! A todas, convida a ir ter com Ele 
– «vinde a Mim» –, prometendo-lhes alívio e recuperação. 
«Quando Jesus pronuncia estas palavras, tem diante dos seus 
olhos as pessoas que encontra todos os dias pelas estradas da 



Galileia: muita gente simples, pobres, doentes, pecadores, 
marginalizados pelo ditame da lei e pelo opressivo sistema 
social. Este povo sempre acorreu a Ele para ouvir a sua 
palavra, uma palavra que incutia esperança» (Angelus, 6 de 
julho de 2014). 
 No XXVIII Dia Mundial do Doente, Jesus dirige este 
convite aos doentes e oprimidos, aos pobres cientes de 
dependerem inteiramente de Deus para a cura de que 
necessitam sob o peso da provação que os atingiu. A quem vive 
na angústia devido à sua situação de fragilidade, sofrimento e 
fraqueza, Jesus Cristo não impõe leis, mas, na sua 
misericórdia, oferece-Se a Si mesmo, isto é, a sua pessoa que 
dá alívio. A humanidade ferida é contemplada por Jesus com 
olhos que veem e observam, porque penetram em 
profundidade: não correm indiferentes, mas param e acolhem 
o homem todo e todo o homem segundo a respetiva condição 
de saúde, sem descartar ninguém, convidando cada um a 
fazer experiência de ternura entrando na vida d’Ele. 



- Rezemos 1 Pai Nosso e 10 Ave-Marias por intenção dos 
doentes que visitamos e servimos como também os do 
mundo inteiro, que diante de suas dores e sofrimento 
possam ouvir ressoar sempre o convite de Jesus aos seus 
corações: «Vinde a Mim, todos os que estais cansados e 
oprimidos, que Eu hei de aliviar-vos» (Mt 11, 28) 

- Pai-Nosso... / Ave Maria... (10x) / Glória ao Pai e ao Filho e 
ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, 
amém! 
- Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração 
semelhante ao vosso!  
- Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós! 
- São Camilo de Lellis, rogai por nós!  

Refrão Orante:  

Aprendei de mim, aprendei de mim, que sou manso, que sou 
manso, manso e humilde de coração!  

Clique aqui para ouvir o canto no YouTube   

 Porque tem Jesus Cristo estes sentimentos? Porque Ele 
próprio Se tornou frágil, experimentando o sofrimento 
humano e recebendo, por sua vez, alívio do Pai. Na verdade, 
só quem passa pessoalmente por esta experiência poderá ser 
de conforto para o outro. Várias são as formas graves de 
sofrimento: doenças incuráveis e crónicas, patologias 
psíquicas, aquelas que necessitam de reabilitação ou cuidados 
paliativos, as diferentes formas de deficiência, as doenças 
próprias da infância e da velhice, etc. Nestas circunstâncias, 
nota-se por vezes carência de humanidade, pelo que se revela 

https://youtu.be/P_097tXQhcE


necessário, para uma cura humana integral, personalizar o 
contacto com a pessoa doente acrescentando a solicitude ao 
tratamento. Na doença, a pessoa sente comprometidas não só 
a sua integridade física, mas também as várias dimensões da 
sua vida relacional, intelectiva, afetiva, espiritual; e por isso, 
além das terapias, espera amparo, solicitude, atenção, em 
suma, amor. Além disso, junto do doente, há uma família que 
sofre e pede, também ela, conforto e proximidade. 
 Queridos irmãos e irmãs enfermos, a doença coloca-vos 
de modo particular entre os «cansados e oprimidos» que 
atraem o olhar e o coração de Jesus. Daqui vem a luz para os 
vossos momentos de escuridão, a esperança para o vosso 
desalento. Convida-vos a ir ter com Ele: «Vinde». Com efeito, 
n’Ele encontrareis força para ultrapassar as inquietações e 
interrogativos que vos surgem nesta «noite» do corpo e do 
espírito. É verdade que Cristo não nos deixou receitas, mas, 
com a sua paixão, morte e ressurreição, liberta-nos da 
opressão do mal. 



- Nesta dezena do terço vamos rezar por todos os agentes 
da pastoral da saúde, todos que se dedicam em levar a 
presença amorosa de Deus aos irmãos e irmãs enfermos. 
Peçamos a graça de sempre termos compaixão como teve 
Jesus, fazendo-nos pequenos e humildes diante da dor e do 
sofrimento dos doentes.  

- Pai-Nosso... / Ave Maria... (10x) / Glória ao Pai e ao Filho e 
ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, 
amém! 
- Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração 
semelhante ao vosso!  
- Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós! 
- São Camilo de Lellis, rogai por nós!  

Refrão Orante:  

Aprendei de mim, aprendei de mim, que sou manso, que sou 
manso, manso e humilde de coração!  

Clique aqui para ouvir o canto no YouTube   

 Nesta condição, precisais certamente dum lugar para 
vos restabelecerdes. A Igreja quer ser, cada vez mais e melhor, 
a «estalagem» do Bom Samaritano que é Cristo (cf. Lc 10, 34), 
isto é, a casa onde podeis encontrar a sua graça, que se 
expressa na familiaridade, no acolhimento, no alívio. Nesta 
casa, podereis encontrar pessoas que, tendo sido curadas pela 
misericórdia de Deus na sua fragilidade, saberão ajudar-vos a 
levar a cruz, fazendo, das próprias feridas, frestas através das 
quais divisar o horizonte para além da doença e receber luz e 
ar para a vossa vida. 

https://youtu.be/P_097tXQhcE


 Nesta obra de restabelecimento dos irmãos enfermos, 
insere-se o serviço dos profissionais da saúde – médicos, 
enfermeiros, pessoal sanitário, administrativo e auxiliar, 
voluntários –, pondo em ação as respetivas competências e 
fazendo sentir a presença de Cristo, que proporciona 
consolação e cuida da pessoa doente tratando das suas 
feridas. Mas, também eles são homens e mulheres com as suas 
fragilidades e até com as suas doenças. Neles se cumpre de 
modo particular esta verdade: «Quando recebemos o alívio e a 
consolação de Cristo, por nossa vez somos chamados a tornar-
nos alívio e consolação para os irmãos, com atitude mansa e 
humilde, à imitação do Mestre» (Angelus, 6 de julho de 2014). 
 Queridos profissionais da saúde, qualquer intervenção 
diagnóstica, preventiva, terapêutica, de pesquisa, tratamento 
e reabilitação há de ter por objetivo a pessoa doente, onde o 
substantivo «pessoa» venha sempre antes do adjetivo 
«doente». Por isso, a vossa ação tenha em vista 
constantemente a dignidade e a vida da pessoa, sem qualquer 
cedência a atos de natureza eutanásica, de suicídio assistido 
ou supressão da vida, nem mesmo se for irreversível o estado 
da doença. 



- Vamos rezar nesta dezena do terço por todos os 
profissionais da saúde, para que se dediquem ao cuidado 
dos doentes tendo sempre em visita o valor da vida e da 
pessoa por trás da enfermidade. 

- Pai-Nosso... / Ave Maria... (10x) / Glória ao Pai e ao Filho e 
ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, 
amém! 
- Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração 
semelhante ao vosso!  
- Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós! 
- São Camilo de Lellis, rogai por nós!  

Refrão Orante:  

Aprendei de mim, aprendei de mim, que sou manso, que sou 
manso, manso e humilde de coração!  

Clique aqui para ouvir o canto no YouTube   

 Quando vos defrontais com os limites e possível 
fracasso da própria ciência médica perante casos clínicos 
cada vez mais problemáticos e diagnósticos funestos, sois 
chamados a abrir-vos à dimensão transcendente, que vos pode 
oferecer o sentido pleno da vossa profissão. Lembremo- nos de 
que a vida é sacra e pertence a Deus, sendo por conseguinte 
inviolável e indisponível (cf. Instr. Donum vitae, 5; Enc. 
Evangelium vitae, 29-53). A vida há de ser acolhida, tutelada, 
respeitada e servida desde o seu início até à morte: exigem-no 
simultaneamente tanto a razão como a fé em Deus, autor da 
vida. Em certos casos, a objeção de consciência deverá tornar-
se a vossa opção necessária, para permanecerdes coerentes 
com este «sim» à vida e à pessoa. Em todo o caso, o vosso 

https://youtu.be/P_097tXQhcE


profissionalismo, animado pela caridade cristã, será o melhor 
serviço ao verdadeiro direito humano: o direito à vida. 
Quando não puderdes curar, podereis sempre cuidar com 
gestos e procedimentos que proporcionem amparo e alívio ao 
doente. 
 Infelizmente, nalguns contextos de guerra e conflitos 
violentos, são atacados o pessoal sanitário e as estruturas que 
se ocupam da receção e assistência dos doentes. Nalgumas 
áreas, o próprio poder político pretende manipular a seu 
favor a assistência médica, limitando a justa autonomia da 
profissão sanitária. Na realidade, atacar aqueles que se 
dedicam ao serviço dos membros sofredores do corpo social 
não beneficia a ninguém. 



- Nesta dezena vamos colocar em nossas intenções a 
promoção da vida em nossa sociedade. Quantas vezes o 
sucesso econômico, a falta de compromisso, o descaso com 
os mais idosos, falam muito mais alto do que a vida dos 
seres humanos, principalmente dos mais pobres, frágeis e 
marginalizados. Que todos nós, como cristãos, sejamos 
sempre defensores e promotores da vida humana em 
primeiro lugar.  

- Pai-Nosso... / Ave Maria... (10x) / Glória ao Pai e ao Filho e 
ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, 
amém! 
- Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração 
semelhante ao vosso!  
- Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós! 
- São Camilo de Lellis, rogai por nós!  

Refrão Orante:  

Aprendei de mim, aprendei de mim, que sou manso, que sou 
manso, manso e humilde de coração!  

Clique aqui para ouvir o canto no YouTube   

 Neste XXVIII Dia Mundial do Doente, penso em tantos 
irmãos e irmãs de todo o mundo sem possibilidades de acesso 
aos cuidados médicos, porque vivem na pobreza. Por isso, 
dirijo-me às instituições sanitárias e aos governos de todos os 
países do mundo, pedindo-lhes que não sobreponham o 
aspeto económico ao da justiça social. Faço votos de que, 
conciliando os princípios de solidariedade e subsidiariedade, 
se coopere para que todos tenham acesso a cuidados médicos 
adequados para salvaguardar e restabelecer a saúde. De 

https://youtu.be/P_097tXQhcE


coração agradeço aos voluntários que se colocam ao serviço 
dos doentes, procurando em não poucos casos suprir 
carências estruturais e refletindo, com gestos de ternura e 
proximidade, a imagem de Cristo Bom Samaritano. 
 À Virgem Maria, Saúde dos Enfermos, confio todas as 
pessoas que carregam o fardo da doença, juntamente com os 
seus familiares, bem como todos os profissionais da saúde. 
Com cordial afeto, asseguro a todos a minha proximidade na 
oração e envio a Bênção Apostólica. 

Vaticano, Memória do SS. Nome de Jesus, 3 de janeiro de 
2020. 

Papa Francisco  

 



- Vamos rezar nesta última dezena do terço por todo o 
mundo que passa por essa situação de enfermidade e de 
pandemia. Mais do que nunca o trabalho da pastoral da 
saúde, do contato, do cuidado, da proximidade, do levar o 
amor de Deus ao próximo foi tão  importante e tão 
necessário. Vemos tantas pessoas que, em meio a esta 
pandemia, sofrem sozinhas em leitos de hospitais, longe de 
seus entes queridos, das pessoas que amam. Peçamos por 
todas as vítimas que está pandemia já fez, por todos que 
estão doentes, todos os que estão contaminados com o 
Coronavírus, por todos os recuperados, enfim, pelo mundo 
inteiro, para que visitando essa situação de provação e 
miséria, possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor 
e reconhecer que Nele está nosso auxílio e Salvação.  

- Pai-Nosso... / Ave Maria... (10x) / Glória ao Pai e ao Filho e 
ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, 
amém! 
- Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração 
semelhante ao vosso!  
- Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós! 
- São Camilo de Lellis, rogai por nós!  

- Saudando a Virgem Maria, rezemos juntos a Salve 
Rainha... 

Refrão Orante:  

Aprendei de mim, aprendei de mim, que sou manso, que sou 
manso, manso e humilde de coração!  

Clique aqui para ouvir o canto no YouTube   

https://youtu.be/P_097tXQhcE


Oração a São Camilo de Lelis   
- Rezemos juntos esta oração a São Camilo de Lellis, santo  
tão conhecido por todos nós, padroeiro e intercessor do 
agentes da Pastoral da Saúde, que teve tão  grande amor e 
compaixão pelos enfermos, reconhecendo neles o próprio 
Cristo Sofredor: 

Glorioso São Camilo, 
volvei um olhar de 
misericórdia sobre 

os que sofrem e sobre 
os que os assistem. 

Concedei aos doentes 
aceitação cristã, 

confiança na 
bondade e no poder 
de Deus. Dai aos que 
cuidam dos doentes 

dedicação generosa e 
cheia de amor. 

Ajudai-me a 
entender o mistério 

do sofrimento, como 
meio de redenção e 

caminho para Deus. 
Vossa proteção 

conforte os doentes e 
familiares, e os 

encoraje na vivência 
do amor. Abençoai os que se dedicam aos enfermos, e que o 

bom Deus conceda paz e esperança a todos.  
Amém. 



Oração a Nossa Senhora da Saúde  
- Rezemos, também, rogando a intercessão de Nossa 
Senhora da saúde, ela que não hesitou em ir servir e ajudar 
sua prima Isabel, que estava grávida e já era de idade 
avançada. Que tenhamos também em nós este ímpeto 
missionário para irmos até os doentes e enfermos que mais 
precisam.  

Ó Mãe de misericórdia, 
Senhora da saúde, que 
servindo tua prima Isabel 
em suas necessidades e 
permanecendo firme ao 
pé da cruz de teu Filho 
agonizante, manifestaste 
na bodas de Caná tua 
grande sensibil idade 
para conosco, ouve a voz 
e o clamor de todos teus 
fi l h o s e n fe r m o s q u e 
recorrem a ti com a 
certeza de encontrar a 
uma Mãe que os acolhe e 
assiste com ternura. 
Intercede, Mãe querida, 
para que teu Filho cure 
nossas enfermidades, 
t r a n s f o r m e n o s s a s 
lágrimas em oração e nossos sofrimentos em momentos de 
crescimento, converta nossa solidão em contemplação e nossa 
espera em esperança; fortaleça-nos na hora da agonia e 
transforme nossa morte em ressurreição. Amém. 



Ritos Finais  
P.: Supliquemos a benção de Deus sobre nós, para 
encerrarmos esse nosso momento de oração.  
Traçando sobre si o sinal da cruz dizer: 
- O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos 
conduza à Vida Eterna. Amém  

Canto Final  
Clique aqui para 
ouvir esse canto 

no Youtube 

Pelas 
estradas da 
vida, nunca 

sozinho estás 
Contigo pelo 

caminho, 
Santa Maria 

vai 

Ó vem 
conosco, vem 

caminhar, 
Santa Maria 

vem 
Ó vem 

conosco, vem 
caminhar, 

Santa Maria 
vem  

https://youtu.be/h0tT06KsUfc
https://youtu.be/h0tT06KsUfc
https://youtu.be/h0tT06KsUfc
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