
 
 

 
             

DIOCESE DE FORESTA 

  Regional NE II 
 

 

Dia Diocesano de Oração pelos Doentes 
 e Profissionais de Saúde 

 

30 de Maio de 2020 

 

Nossa Senhora é vista por nós como um grande sinal de esperança: ela é 

o sinal e o instrumento da presença de Jesus, é o anúncio de Deus misericordioso 
que vem socorrer os seus filhos e filhas. Por isso, no mundo inteiro, os santuários 
marianos são visitados por muitos doentes que procuram em Nossa Senhora 
força, conforto e esperança para suas vidas. Nós também, hoje, no santuário que 
é a nossa fé e a nossa casa, nos dirigimos a Maria, a esposa do Espírito Santo, a 
mãe de Jesus, para pedir esperança e força neste momento da nossa vida e da 

nossa história. Queremos unir os nossos corações a tantos doentes e dar voz aos 
seus medos e às suas orações. Queremos agradecer tantas pessoas que, neste 
tempo, arriscam a sua saúde e a sua vida para estar à disposição e socorrer quem 
precisa. A nossa oração se faz pedido a Deus e a Nossa Senhora por proteção e 
auxílio. Queremos simplesmente rezar, mas para educar o nosso coração e a 

nossa alma a estar em comunhão com aquele que veio no meio de nós, cheio de compaixão e de ternura. 
Queremos aprender Dele a não esquecer ninguém, nem agora no nosso isolamento, nem depois, quando 

poderemos voltar a nos abraçar e, seremos chamados a fazê-lo com sinceridade e verdadeiro compromisso 
de fraternidade. 

Dividimos esta simples oração em diferentes momentos do dia, a fim de que possamos juntos, elevar 
a Deus uma "incessante súplica" em favor dos irmãos e irmãos. 

 
Dom Gabriel Marchesi 

 
 

ORAÇÃO DO DESPERTAR 
Primeiro Momento 

 

 

1. REFRÃO ORANTE 

Desde a manhã preparo uma oferenda, e fico, Senhor, à espera do teu sinal. (Bis)  
 Ou 

Amanheceu, é novo dia, bendito seja Deus, quanta alegria! (Bis) 
 

2. SINAL DA CRUZ 
 

3. ORAÇÃO A MARIA 

Santa Maria, mãe carinhosa e forte 
nossa companheira de caminho nas estradas da vida, 

toda vez que contemplamos as grandes coisas  
que o Onipotente fez em ti, 

experimentamos uma tristeza tão grande  
pela lentidão dos nossos avanços, 

que sentimos a necessidade de acelerar o nosso passo 



para andar junto contigo. 
 Segura as nossas mãos, 

e acelera o nosso ritmo de caminheiros cansados. 
Santa Maria, virgem da manhã, 

dai-nos a alegria de vislumbrar, 
mesmo entre a neblina da madrugada, 

as esperanças do novo dia. 
Inspirai-nos palavras de coragem! 

Não deixes que a nossa voz trema quando, 
apesar de tantas dificuldades e maldades 

que entristecem o mundo, 
ousamos anunciar tempos melhores. 
Não permitas que nos nossos lábios 

a lamentação prevaleça sobre a maravilha, 
que a desconfiança esmague o entusiasmo, 

que o peso do passado nos impeça de ter esperança no 
futuro. 

Dai-nos a força e a firmeza daqueles 
que já enxergam a terra ser iluminada pelos primeiros 

raios do sol.  
Assim seja! 

 

4. SÚPLICAS 
Meus irmãos e minhas irmãs, supliquemos confiantes ao Pai que nunca nos abandona, dizendo:Livra-nos, ó 
Senhor! 

▪ Da contaminação da doença! Livra-nos, ó Senhor! 
▪ Da fragilidade da dor e do mal! Livra-nos, ó Senhor 
▪ Do medo e do pavor! Livra-nos, ó Senhor! 
▪ Da falta de solidariedade com o próximo! Livra-nos, ó Senhor! 
▪ Da angústia e da solidão! Livra-nos, ó Senhor! 
▪ Da falta de sensibilidade dos poderes públicos! Livra-nos, ó Senhor 

▪ Da tristeza e da falta de esperança! Livra-nos, ó Senhor! 
 

Outras intenções 
 

(Lembrar nomes dos profissionais de saúde da cidade e aqueles que atuam nos movimentos e pastorais na 
nossa Diocese, e que estão trabalhando na linha de frente da COVID-19 e demais enfermidades nos 

hospitais, bem como os nomes dos doentes da cidade) 
 

5. PAI NOSSO 

O nosso olhar se dirige ao Cristo e como Ele, digamos: Pai Nosso... pois vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre! 
 

6. ORAÇÂO FINAL 
Deus da vida, por quem tudo existe, tu não deixas morrer em nós a vida que nos ofereces. Tu, que ao 
chamado do teu filho Jesus Cristo, fizeste Lázaro sair do túmulo, atende a nossa prece e devolve a vida aos 

teus filhos e filhas do mundo inteiro. Tem compaixão dos que choram seus mortos agora, tem piedade dos 

que lamentam os que se foram pela doença e pela injustiça. Arranca-nos da acomodação e omissão e faze-
nos lutar firmemente pela vida em abundância para todos. Assim, na alegria e na solidariedade, caminharemos 
com esperança até a nova celebração da vida em Cristo, quando estivermos com ele na glória. Ele, que é teu 
filho amado e nosso Senhor, bendito pelos séculos dos séculos. Amém! 
 

7. REFRÃO  

Então minh’ alma canta a Ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és Tu! (Bis) 
 

− Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo 
Para sempre seja louvado e amado! 
 
 
 



ORAÇÃO DA MANHÃ 
Segundo Momento 

 
1. REFRÃO ORANTE: 
Onde reina amor, fraterno amor, onde reina amor, Deus aí esta! (Bis) 
 

2. SINAL DA CRUZ 
 

3. ORAÇÃO A MARIA 
Santa Maria, Virgem do dia, 

arranca-nos das angústias da perturbação 
e dai-nos a coragem da humilde procura. 

Faz que a luz da fé, 

mesmo quando reveste os tons da denúncia profética, 
não nos faça arrogantes ou presunçosos, 

mas nos doe a alegria da sincera fraternidade. 
Sobretudo, porém, livra-nos da tragédia 

que o nosso crer em Deus 
possa ser alheio às escolhas concretas de cada momento, 

e corra o perigo 
de nunca se tornar carne e sangue 

da nossa vida de filhos unidos ao teu filho. 
Assim seja! 

 

4. SÚPLICAS 
Roguemos ao Pai que caminha conosco e nunca nos abandona e peçamos suplicantes, dizendo: Atende-

nos, ó Pai!  
▪ Sustentai e nos dai paciência para suportarmos as situações de fragilidades: Atende-nos, ó Pai!   
▪ Confortai-nos nas aflições e ajudai-nos a superar o medo e angustia: Atende-nos, ó Pai!    
▪ Encorajai-nos a fazer o bem às pessoas que precisam de nossa ajuda: Atende-nos, ó Pai!   
▪ Consolai os doentes e padecentes na dor e na solidão: Atende-nos, ó Pai!   
▪ Acompanhai os profissionais da saúde e os guiai com Tua mão: Atende-nos, ó Pai!   

▪ Assisti os religiosos e ajudai-os a serem portadores da fé: Atende-nos, ó Pai!   
▪ Guia o luto daqueles que perderam seus entes queridos: Atende-nos, ó Pai! 
▪ Ensina-nos a crer ainda mais na ressurreição: Atende-nos, ó Pai!   

 

Outras intenções 
 

(Lembrar nomes dos profissionais de saúde da cidade e aqueles que atuam nos movimentos e pastorais na 
nossa Diocese, e que estão trabalhando na linha de frente da COVID-19 e demais enfermidades nos 

hospitais, bem como os nomes dos doentes da cidade) 
 

5. PAI NOSSO 
O nosso olhar se dirige ao Cristo e como Ele, digamos: Pai Nosso... pois vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre! 
 

6. ORAÇÂO FINAL 
Deus da vida, por quem tudo existe, tu não deixas morrer em nós a vida que nos ofereces. Tu, que ao 

chamado do teu filho Jesus Cristo, fizeste Lázaro sair do túmulo, atende a nossa prece e devolve a vida aos 
teus filhos e filhas do mundo inteiro. Tem compaixão dos que choram seus mortos agora, tem piedade dos 
que lamentam os que se foram pela doença e pela injustiça. Arranca-nos da acomodação e omissão e faze-
nos lutar firmemente pela vida em abundância para todos. Assim, na alegria e na solidariedade, caminharemos 
com esperança até a nova celebração da vida em Cristo, quando estivermos com ele na glória. Ele, que é teu 
filho amado e nosso Senhor, bendito pelos séculos dos séculos. Amém! 
 

7. REFRÃO 
Podes reinar Senhor Jesus ó sim! O teu poder, teu povo sentirá. Que bom Senhor, saber que estás presente 
aqui. Reina, Senhor neste lugar. 
 

− Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo 
Para sempre seja louvado e amado! 



ORAÇÃO DA TARDE 
Terceiro Momento 

 
1. REFRÃO ORANTE 
Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem! Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também! (Bis). 
 

2. SINAL DA CRUZ 
 

3. ORAÇÃO A MARIA 
Santa Maria, virgem da tarde, 

Ajuda-nos a ser dom de comunhão. 
Te pedimos pela nossa Igreja, 

ela também ameaçada 

pela tentação de caminhos solitários, 
e do se fechar 

dentro do aconchegante espaço das sacristias. 
Te pedimos pela nossa cidade, 

que o espírito do poder não seja capaz de reduzir-la a um 
lugar de disputa e interesses próprios 

fazendo com que seja “terra de ninguém”. 
Te pedimos pelas nossas famílias, 

para que o diálogo, o amor sincero, 
o espaço do carinho familiar, 

seja lugar privilegiado de crescimento humano e cristão. 
Te pedimos por todos nós, 

para que, longe das intolerâncias e da indiferença do 
egoísmo e do isolamento, 

possamos ficar sempre ao lado da vida, 
em toda sua circunstancia,  

onde ela nasce, cresce e morre. 
Assim seja! 

 

4. SUPLICAS 

Peçamos proteção ao Pai que ama a todos aqueles que mais necessitam do vosso amor e cuidado dizendo: 
protegei para sempre! 

▪ Os povos tradicionais: protegei para sempre! 
▪ Os profissionais de saúde: protegei para sempre! 
▪ Os médicos, enfermeiros e cientistas: protegei para sempre! 
▪ Os garis e serventes: protegei para sempre! 
▪ As nossas crianças e idosos: protegei para sempre! 
▪ A nossa juventude: protegei para sempre! 

 

Outras intenções 
 

(Lembrar nomes dos profissionais de saúde da cidade e aqueles que atuam nos movimentos e pastorais na 
nossa Diocese, e que estão trabalhando na linha de frente da COVID-19 e demais enfermidades nos 

hospitais, bem como os nomes dos doentes da cidade) 
 

5. PAI NOSSO 
O nosso olhar se dirige ao Cristo e como Ele, digamos: Pai Nosso... pois vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre! 
 

6. ORAÇÃO FINAL 
Deus da vida, por quem tudo existe, tu não deixas morrer em nós a vida que nos ofereces. Tu, que ao 

chamado do teu filho Jesus Cristo, fizeste Lázaro sair do túmulo, atende a nossa prece e devolve a vida aos 
teus filhos e filhas do mundo inteiro. Tem compaixão dos que choram seus mortos agora, tem piedade dos 
que lamentam os que se foram pela doença e pela injustiça. Arranca-nos da acomodação e omissão e faze-
nos lutar firmemente pela vida em abundância para todos. Assim, na alegria e na solidariedade, caminharemos 
com esperança até a nova celebração da vida em Cristo, quando estivermos com ele na glória. Ele, que é teu 
filho amado e nosso Senhor, bendito pelos séculos dos séculos. Amém! 



 

7. REFRÃO 
A tua ternura Senhor, vem me abraçar e tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o 
meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. 
 

− Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo 
Para sempre seja louvado e amado! 

 

 

ORAÇÃO DA NOITE 
Quarto Momento 

 
1. REFRÃO ORANTE 

Confiemo-nos ao Senhor, ele é justo e tão bondoso. Confiemo-nos ao Senhor, aleluia! (Bis) 
 

2. SINAL DA CRUZ 
 

3. ORAÇÃO A MARIA 
Santa Maria, virgem da noite, 

nós te imploramos: fica perto de nós 

todas as vezes que nos chega o sofrimento 
e somos postos à provação. 

Fica perto de nós quando sopra o vento do desespero 
ou nos aperta o frio das decepções. 

Livra-nos do medo da trevas. 
Acalenta com amor de mãe 
o sofrimento dos doentes. 

Preenche com a tua presença amiga e discreta 
o tempo de quem está só. 

Conforta com ternura de mãe, 
quem perdeu a confiança na vida. 

Canta mais uma vez, hoje, o teu Magnificat 
e anuncia a abundância da justiça 

para todos os oprimidos da terra. 
Não nos deixes sozinhos com os nossos medos e 

angustias, 
mas aproxima-te de nós, 

tu que acolheste o Espírito e ajuda-nos a acolhê-lo  
como fizeste com os Apóstolos, e 

assim juntos, acordaremos a aurora. 
Assim seja! 

 

4. SÚPLICAS 
Roguemos ao Pai que nunca nos abandona e nunca deixa de acreditar em nós, dizendo: Consolai-nos, 
Senhor!  

▪ Olhai para a vossa Igreja que atravessa o deserto: Consolai-nos, Senhor! 

▪ Olhai para a humanidade aterrorizada pelo medo e pela angústia: Consolai-nos, Senhor! 
▪ Olhai para os doentes e moribundos, oprimidos pela solidão: Consolai-nos, Senhor! 
▪ Olhai para os médicos e agentes de saúde, exaustos pela fadiga: Consolai-nos, Senhor! 
▪ Olhai para os políticos e administradores que carregam o peso das suas opções: Consolai-nos, 

Senhor! 
 

Outras intenções  
 

(Lembrar nomes dos profissionais de saúde da cidade e aqueles que atuam nos movimentos e pastorais na 
nossa Diocese, e que estão trabalhando na linha de frente da COVID-19 e demais enfermidades nos 

hospitais, bem como os nomes dos doentes da cidade) 
 

5. PAI NOSSO 



O nosso olhar se dirige ao Cristo e como Ele, digamos: Pai Nosso... pois vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre! 
 

6. ORAÇÃO FINAL 
Deus da vida, por quem tudo existe, tu não deixas morrer em nós a vida que nos ofereces. Tu, que ao 
chamado do teu filho Jesus Cristo, fizeste Lázaro sair do túmulo, atende a nossa prece e devolve a vida aos 

teus filhos e filhas do mundo inteiro. Tem compaixão dos que choram seus mortos agora, tem piedade dos 
que lamentam os que se foram pela doença e pela injustiça. Arranca-nos da acomodação e omissão e faze-
nos lutar firmemente pela vida em abundância para todos. Assim, na alegria e na solidariedade, caminharemos 
com esperança até a nova celebração da vida em Cristo, quando estivermos com ele na glória. Ele, que é teu 
filho amado e nosso Senhor, bendito pelos séculos dos séculos. Amém! 
 

7. BENÇÃO 

− Deus de toda consolação, que cuida de todas as criaturas, nos dê a sua benção. Amém! 
− Deus Filho que passou pelo mundo fazendo o bem e nos disse: vinde a mim vos que estais aflitos e eu vos 
aliviarei, nos dê a saúde. Amém! 
− O Espírito Santo, força de vida nos santifique e nos ilumine. Amém!   
− Deus todo Amoroso que é Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe e esteja ao nosso lado todos os dias. 
Amém! 
 

8. HINO A NOSSA SENHORA DA SAÚDE 
- Ó Senhora da Saúde, escutai nosso clamor. Derramai em nossas almas, vosso puro e santo amor. (Bis) 
- Deste altar, ó Virgem Santa, neste trono que reluz. Dai saúde às nossas almas, conduzi-nos a Jesus. (Bis) 
- No momento do pecado, nos tremendos vendavais, defendei-nos Virgem Santa, contra as serpes infernais. 
(Bis) 
- Sede vós a “Stela Maris”, o farol a iluminar, ante o mar tempestuoso, deste triste marejar. (Bis) 
 

− Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo 
Para sempre seja louvado e amado! 
 

 

 

 

 

Dom Gabriel Marchesi 

Bispo Diocesano 
 

Padre Joao Deoclecio 

Vigário Geral 
 

Padre Gerson Bastos 

Coordenador de Pastoral 
 

Equipe Diocesana de Liturgia 

Diocese de Floresta 

 

 

 

Nossa Senhora da Saúde: 

Rogai por nós! 


