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Carta de Apresentação:
Celebração do Centenário da Chegada 

dos Camilianos no Brasil(1922-2022)

Aos religiosos, noviços, seminaristas, membros da Família Camiliana 
Leiga, fieis de nossas paróquias, colaboradores de nossas obras e religiosas da 
nossa grande família carismática.

Gratidão é o sentimento que invade o nosso coração ao darmos 
início à celebração dos 100 anos da chegada dos primeiros religiosos da 
Cruz Vermelha à Terra de Santa Cruz, em 15 de setembro de 1922. Assim, 
queremos convidar a todos que vivenciam o nosso carisma, que são devotos 
de São Camilo e que participam da missão dos Camilianos a se alegrarem 
conosco, rendendo graças a Deus por todo o bem que nossos religiosos 
realizaram e realizam no Brasil.

Com o tema Camilianos: 100 anos de missão no Brasil, queremos 
enfatizar a dimensão missionária do nosso carisma que foi vivenciado com 
entusiasmo, alegria e coragem por tantos que nos precederam. Esse mesmo 
vigor está presente na atual geração, a qual atualiza o carisma recebido de 
nosso fundador e vive-o nas diversas realidades em que estamos presentes: 
pastoral da saúde, capelanias, formação, paróquias e obras. O empenho e 
dedicação de todos torna vivo nosso carisma, especialmente nestes tempos 
tão desafiadores provocados pela pandemia da Covid-19.

Celebrar o centenário da presença camiliana no solo brasileiro é um 
convite a olharmos para o passado e sermos gratos a Deus por ter chamado 
Camilo à vivência do carisma da misericórdia para com os doentes. Nosso 
agradecimento se estende também aos milhares de religiosos que disseram 
sim ao chamado de Deus e o testemunharam na nova Escola da Caridade. 
Com um ardor missionário, nossa Ordem foi crescendo, pois confiamos que 
esta obra não é de desejo humano, mas vontade de Deus (cf. At 5,38-39). 

Dessa forma, cremos que Deus não desampara aqueles que chama e 
envia, conduzindo-os para que a Sua obra aconteça. Foi numa experiência de 
enfermidade e de cuidado dos religiosos da Ordem, que o Pe. Teófilo Sanson 
teve a inspiração de escrever ao então arcebispo de Mariana, Dom Silvério 
Gomes Pimenta, convidando os filhos de Camilo para virem ao Brasil. 

Percebendo nesse convite um chamado a uma nova missão, o superior da 
comunidade de Pádua, Pe. João Lucca, o Provincial, Pe. Ângelo Carrazzo, 
e o Superior Geral, Pe. Afonso Maria Andriolli, que estava convalescente, 
assumiram com empenho a solicitação do arcebispo de Mariana. É graças a 
essa corajosa abertura missionária que estamos aqui hoje, louvando a Deus 
por todo bem que nos concede. Por isso, manifestamos nossa gratidão à 
então Província Lombardo-Veneta que acolheu o pedido do superior geral e 
entregou dois de seus grandes religiosos para iniciar a missão no Brasil: Pe. 
Inocente Radrizzani e Pe. Eugenio Dallagiacoma. Estes e tantos outros que 
vieram em seguida, movidos pelo Espírito, assumiram todos os desafios, pois 
confiaram na vontade de Deus. 

Ao longo destes 100 anos, muitos foram os desafios: a chegada ao 
Brasil; os primeiros trabalhos em São Paulo; a instalação das comunidades 
religiosas e dos seminários; a abertura às novas missões no sudeste, norte, 
nordeste, centro-oeste e sul do país. À medida que novas vocações surgiam 
novas missões eram iniciadas não faltando empenho, dedicação e espírito 
missionário. Por isso, louvamos a Deus por tantos homens e mulheres que 
ajudaram e ainda ajudam a construir a nossa história. Hoje, com mais de 80 
religiosos, continuamos esta missão de ser presença junto aos que sofrem. 

No entanto, é necessário também olhar para o futuro, essa história 
continuará, pois, a obra é de Deus. Para tal, se faz importante na celebração 
deste centenário termos um olhar no futuro a fim de considerarmos que 
história desejamos continuar a construir. De fato, a nossa geração e as futuras 
terão uma grande missão de manter viva, à luz do Evangelho, essa pequena 
plantinha que cresceu e hoje se tornou uma árvore frondosa que serve de 
abrigo para muitos, especialmente os doentes e os sofredores (cf. Mt 13,31-
32). 

O Papa Francisco insistentemente, ao longo de seu pontificado, nos 
chama a sermos uma Igreja em saída, a preferirmos “uma Igreja acidentada, 
ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo 
fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças” (EG 49). 
Precisamos assumir esse mesmo desafio como Província sem medo de viver 
e testemunhar esse carisma que recebemos em herança, sendo uma presença 
nos novos areópagos, onde se encontram os doentes e onde o nosso carisma 
precisa ser uma voz profética e cheia de esperança. 
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Motivados pelo lema “Enviou-os a proclamar o Reino de Deus e a curar 
os enfermos” (Lc 9,2) queremos convocar todos os religiosos, seminaristas, 
noviços, Família Camiliana Leiga, fiéis de nossas paróquias, colaboradores 
de nossas obras a viverem este ano jubilar com muito entusiasmo, de forma 
ativa e efetiva. Convido-os a participar da celebração de abertura, em 15 
de setembro de 2021, na Igreja Nossa Senhora do Rosário e de todas as 
atividades propostas até o encerramento, em 15 de setembro de 2022, no 
Santuário Nacional de Aparecida. Aproveitamos para agradecer o empenho 
do conselho provincial e das diferentes comissões que, com dedicação, estão 
apoiando e organizando as festividades. 

Que Maria, Mãe da Saúde e Rainha dos Ministros dos Enfermos, nos 
acompanhe com sua presença materna durante todo o ano jubilar. Que este 
tempo seja favorável para renovarmos nosso “camilianismo” e nossa alegria 
de pertencermos a esta família religiosa. O nosso testemunho seja inspiração 
para o despertar de muitas vocações para continuarem esta obra que é de 
Deus.

Pe. Antonio Mendes Freitas, MI.
Provincial 

Introdução:
Cem Anos de Presença Camiliana no Brasil

No dia 15 de setembro de 2022 a Província Camiliana Brasileira estará 
celebrando 100 anos de presença da Cruz Vermelha Camiliana em território 
brasileiro. Dito em outros termos, os primeiros religiosos camilianos 
vindos da Província Lombardo-Vêneta (Itália), aportam na cidade do Rio 
de Janeiro, até então Capital Federal do Brasil. Tendo em vista a relevância 
de tal acontecimento nos âmbitos eclesial e civil, os Religiosos Camilianos 
celebram seu Ano Jubilar tendo sua abertura oficial no dia 15 de setembro de 
2021 e conclusão no dia 15 de setembro de 2022. 

Sendo assim, motivamos e contamos com o envolvimento de todos, 
religiosos e líderes camilianos na preparação, participação e celebração das 
atividades religiosas e culturais promovidas durante todo o Ano Jubilar. As 
propostas de atividades apontadas aqui, não tolhem as iniciativas criativas 
dos religiosos de nossas comunidades, capelães, párocos, formadores, 
administradores e demais obras camilianas. 

Ainda atravessamos uma pandemia com novas variantes (cepas), 
contudo a vacinação contra a COVID-19 está em andamento. Entretanto, 
mesmo imunizados, medidas de proteção à vida e à saúde passarão a fazer 
parte do cotidiano. Em outras palavras, é dentro deste contexto pandêmico 
que vivenciaremos o nosso Ano Jubilar, cuidando-nos para cuidar e celebrar 
a alegria de ser camiliano. Recordemo-nos que Camilo iniciou sua obra, 
inspirada por Deus, em momentos de calamidades e pestes e os camilianos 
saíam da invisibilidade à medida que assistiam de uma maneira global os que 
tinham a saúde fragilizada. São Camilo também dizia que as calamidades e 
pestes eram momentos oportunos para praticarmos a caridade. 

Participa também de nossa alegria a Grande Família Carismática 
Camiliana, todos aqueles que intrinsecamente comungam com o Carisma da 
Misericórdia para com os enfermos através dos votos e promessas religiosas. 
Assim como todos aqueles que extrinsecamente comungam com nossa 
missão e espiritualidade (leigos e agentes voluntários da Pastoral da Saúde e 
Família Camiliana Leiga). 

Enfim, rogamos as bênçãos do Deus da Vida e da Saúde e a intercessão 
do nosso Pai São Camilo de Lellis, dos Mártires Camilianos, de Santa 
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Josefina Vanini, demais beatos e beatas camilianos e dos religiosos que nos 
antecederam doando suas vidas para que o Carisma e a Espiritualidade 
Camiliana produzissem frutos na Terra de Santa Cruz. Que o nosso Ano 
Jubilar reavive em todos nós nossa espiritualidade, assim como encante os 
jovens a abraçarem o carisma da misericórdia para com os doentes.

Comissão Organizadora do Centenário 
São Paulo, 29 de julho de 2021. 

Memória dos Santos Marta, Maria e Lázaro. 

Texto Base:
Camilianos: 100 Anos de Missão no Brasil

Organizado pelo Pe. José Maria dos Santos, MI

Nosso louvor a Deus por celebrar 100 anos em que a Cruz Vermelha de 
São Camilo de Lellis chegava nas terras de Santa Cruz. Nosso louvor a Deus 
pelos primeiros missionários Italianos que tiveram a coragem de atravessar 
o Oceano rumo a América, vindos da Província Lombardo – Vêneta. Nosso 
louvor a Deus por tantos religiosos Italianos e Brasileiros que fizeram parte 
destes 100 anos de história.

Seria um tributo de consideração elencar, como numa crônica, o 
nome de cada Padre e de cada Irmão nesta exposição histórica do centenário. 
Porém, sabemos que isso seria impossível. Impossível não porque seus nomes 
e seus atos heroicos tenham se perdido, mas porque tudo aquilo que fizeram 
foi para o engrandecimento do Reino de Deus na Ordem dos Ministros dos 
Enfermos.

Em 1922 todas as tratativas já estavam completas para que os 
Camilianos pudessem embarcar da Itália rumo à Diocese de Mariana, Minas 
Gerais, Brasil. Conhecemos esta história nas várias publicações, sobretudo a 
partir do livro Pe. Inocente Radrizzani, Fundador dos Religiosos Camilianos 
no Brasil. Neste ano da graça de 1922, precisamente no dia 15 de setembro, 
festa das Dores de Nossa Senhora, o navio entrava na Bahia de Guanabara e 
os Camilianos Jubilosos vislumbravam, admirados pela beleza natural, esta 
terra brasileira que os acolhia. 

Um futuro descortinava à sua frente. Não faltariam os desafios 
próprios ao iniciar uma nova missão, mas estava presente nestes homens de 
Deus a coragem e a fé, virtudes que os acompanharam em todo tempo. A 
vontade do homem é diferente da vontade de Deus. Mas quem persevera até 
o fim receberá a Coroa da vitória. Pois foi isto que aconteceu com os nossos 
primeiros missionários Camilianos no Brasil. 

A tão sonhada Diocese de Mariana agora era um sonho interrompido. 
O novo Bispo não estava disposto a receber essa nova Ordem. Se fossem 
homens fracos seguiriam o caminho mais curto, voltar para a Igreja. Mas para 
esses filhos de São Camilo o desânimo não fazia parte do seu vocabulário. 
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Procuraram outros caminhos e com o apoio de religiosos e bispos chegaram 
a São Paulo, sua nova terra de Missão. 

Em São Paulo começa o trabalho Pastoral desses filhos queridos de 
São Camilo, sob o olhar protetor da Virgem Maria, a Senhora do Rosário 
de Pompéia. Vão aparecendo as capelanias e paróquias e as comunidades 
Camilianas vão se firmando por esse Brasil afora. A mão de Deus sempre 
esteve presente nos seus trabalhos e ações. 

Agora pensavam no futuro, o qual não existe sem a formação de jovens 
para o Sacerdócio e para a Vida Religiosa. Aqui me reporto ao Pe. Inocente 
Radrizzani, que sabiamente tecia o perfil do futuro Camiliano missionário 
Brasileiro.

Formação Camiliana1

Educar para a Caridade 
Nossa missão é essencialmente caritativa. Logo, é necessário preparar 

indivíduos plasmados na ciência da caridade, na scientia caritatis Christi. 
Estando, porém, nossa caridade em função no mundo dos doentes, é 
necessária uma caridade especializada, tão bem expressa na parábola do 
piedoso samaritano. Educação equivale a preparação a um determinado 
estado de vida. Mas a educação não se improvisa: exige instrução a longo 
prazo. Logo, a formação camiliana seja iniciada desde a iniciação de nossa 
vida religiosa e continuada gradativamente.

Viver a Caridade
Uma formação para um determinado estado de vida e que, a seguir, 

não é mantida viva e permanente em nosso espírito, acaba por se tornar 
estéril em sua atividade. Aplicando este princípio ao Religioso camiliano, 
conclui-se logicamente que seu apostolado será mais eficiente quanto 
mais ele guardar intacta a instrução recebida e seu fervor na atuação. São 
Camilo, a esse respeito, nos preveniu com suas palavras de maneira clara: 
“Se vos encontrardes fervorosos em nosso ministério, bom sinal; se frios ou 
indiferentes, mau sinal”.

1 O presente texto, em síntese, faz parte dos escritos do Pe. Inocente Radrizzani.

Praticar a Caridade
É claro: praticar a nossa caridade. Todas as Congregações religiosas 

têm por base e finalidade a caridade, ou seja, a glória de Deus e a salvação das 
almas, porém, praticada em atividades específicas. Para nós, também, a Igreja, 
intérprete da vontade de Deus, reservou um setor particular: o apostolado 
dos enfermos. Portanto, atuar generosamente em nossa missão específica é o 
modo melhor de nos colocarmos a serviço da Igreja.

 Imbuídos de um espírito de profunfa caridade, visão larga quanto 
o mundo, vasta cultura e técnica hospitalar, vontade firme e perserverante 
na realização de obras de caridade, eis a missão camiliana, eis o que Deus, a 
Igreja, a Ordem e o mundo estão esperando de nós.

Dar para ter
É um princípio, ao critério humano, absurdo, mas, ao critério dos 

Santos, bem acertado. Eles não buscavam primeiro acumular recursos para 
depois distribuí-los. Davam generosamente o que no momento possuíam, 
confiando na Providência. No começo, é claro, era pouca coisa. No entanto, 
foi este o segredo para chamar a atenção dos ricos que, com gestos de 
generosidade, consolidaram suas obras de caridade. Este critério é o 
argumento que atrai e convence: dar o nosso sacríficio, a nossa pessoa, o que 
recebemos. O mundo de hoje parece precisar só de amor: amor aos pobres, 
aos doentes e sofredores de toda espécie. 

São Camilo, hoje, no meio de nós
Não saberia dizer se São Camilo foi profeta quando, aos 8 de maio de 

1593, escrevia estas palavras ao Pe. Oppertis: “Forse vorrá il Signore che si 
concorra a seminare il suo santo seme, in qualque parte del mondo, sebbene 
una cosa è che sento in contrario, che non sai tra noi quel compimento di 
spirito che tal cosa ricercherebbe.” Nestas palavras aparece evidente a dúvida 
do Santo. Não temia as dificuldades materiais, nem duvidava da hora da 
expansão da Ordem, e sim duvidava da preparação espiritual, completa e 
vigorosa, apta para atuar esta expansão. 

Que a época prevista por São Camilo seja a nossa parece que sim. O 
horizonte da Ordem é hoje mais aberto: novos países abriram suas fronteiras 
ao nosso apostolado. Mas, São Camilo, hoje, no meio de nós, auspiciando 
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a abertura dos horizontes, que diria do nosso preparo espiritual? Não nos 
iludamos. É o princípio antigo e sempre novo: só os homens de intensa vida 
espiritual – e esta exige renúncias, sacrifícios e critério sobrenatural – é que 
são instrumentos aptos para as obras de Deus. Só com eles é que a Ordem e a 
Providência podem contar.    

v

O Pe. Inocente percebia que o trabalho pastoral não podia ficar só nas 
mãos dos Padres e dos Irmãos. Ele já havia experimentado, na Itália, a Ordem 
se servir do trabalho caritativo com o apoio dos profissionais da Saúde. Um 
artigo traduzido pelo Pe. Carlos Pigatto, o qual apresentaremos abaixo, 
expressa o apoio dos profissionais da Saúde ao nosso carisma camiliano. 
Podemos dizer que esta noção de apoio dos Leigos era um prelúdio do que 
virá a ser, mais tarde, a Pastoral da Saúde.

O apostolado da caridade na assistência ao doente2

A atividade dos médicos e enfermeiros não se exerce sobre a matéria 
inerte mas sim na pessoa humana, sublimada e ao mesmo tempo abatida pela 
misteriosa e sagrada realidade do sofrimento. Os médicos e a enfermagem 
não se ocupam da doença e nem mesmo do físico doente, mas da pessoa 
doente. O paciente que lhes foi entregue é algo mais que uma estrutura de 
peças, tecidos e órgãos; é um indivíduo dotado de personalidade, ligado 
a uma família por laços de sangue e afeição, ligado a uma família na qual 
desempenha uma atividade que talvez pode parecer modesta, mas sempre 
importante: é membro do Corpo Místico de Cristo.

O doente tem uma alma imortal, destina-se à visão de Deus. Vive no 
tempo e no espaço, mas segue para uma meta que ultrapassa os limites do 

2 O presente texto é um artigo do Pe. Alfredo Valler publicado originalmente em italiano no “Orizzonte 
Medico”, em 1963, e traduzido pelo Pe. Carlos Pigatto.

finito. Peça do mundo limitado caminhando para a eternidade, ele se confia 
aos cuidados da enfermagem. Não obstante os estragos da moléstia e do 
vício, ele há de se defrontar com a eternidade. Esta criatura com todas as 
suas deformidades é querida por Deus. Cabe-lhe a primazia entre todos os 
seres criados. “Tudo foi feito para o homem, o homem é de Cristo, Cristo é 
de Deus”.

O objeto dos cuidados do médico é a pessoa humana. O sofrimento é 
uma realidade sagrada. Não era intuito de Deus associá-lo ao homem; mas, 
após o pecado, a dor e a morte adquiriram um aspecto ou caráter sagrado!

A medicina e a enfermagem devem ter uma consciência clara e 
sobrenatural na luta que sustentam contra a dor, a moléstia e a tristeza. Sem 
uma visão sobrenatural da realidade do sofrimento não é possível encontrar 
uma explicação plausível para o mesmo. É voltando o olhar para a eternidade 
que compreendemos o mistério do sofrimento e da morte. Albert Camus no 
seu romance “A Peste” descreve ao vivo o desespero do dr. Rieux. Junto ao 
leito duma criança, o dr. Rieux não se capacitava, não entendia o escândalo 
daquela flor que estava murchando.

Esta é a miserável situação do homem que enfrenta o problema do 
sofrimento, desassistido do auxílio da fé e da graça. O mal e a morte são 
verdades que desconcertam até mesmo o homem de fé; mas alumiados pela 
fé e exemplo de Jesus chega-se a compreendê-los.

As diversas profissões liberais ocupam-se de interesses e atividades que 
têm um valor relativo; ao contrário, a enfermagem manuseia a mesma vida. 
Ao exercício da enfermagem coliga-se o bem estar da família, a esperança e 
fortalecimento do amor, o estímulo ao trabalho e todas as grandes virtudes 
sociais.

Eis os comentários de um jornal de Roma sobre uns fatos que 
recentemente abalaram a opinião pública: Salvemos da corrupção os 
Hospitais, salvemos a indústria farmacêutica, salvemos o pessoal dos 
hospitais. A desonestidade pelo menos respeite o ambiente hospitalar. Não 
podem ter vez os aproveitadores e especuladores. O caráter sagrado do 
Hospital exige que todos os servidores tenham grande semelhança com os 
ministros do altar. Encobre-se um profundo mistério dentro das paredes 
desta “domus sacra” onde o Cristo nasce, atua e prolonga sua redenção; este 
venerando mistério está a exigir uma atmosfera rigorosamente religiosa que 
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aborrece contaminações, que condena a leviandade mercenária e enxota os 
profanadores.

O que pensar então das vidas já ameaçadas na sua fonte, antes ainda de 
desabrochar, condenadas à morte por uma civilização que aborrece a vida e 
abriu verdadeiros açougues  de anjinhos?

Os liames da enfermagem são os mais delicados. Aos enfermeiros 
são confiadas as esperanças, as alegrias, as dores de todos os que se tratam 
com eles no Hospital. Eles são os confidentes e depositários de segredos que 
torturam, de propósitos heróicos e às vezes de propósitos malvados. Eles é 
que devem ser o arrimo dos passos incertos e mais ainda dos corações!

A nobreza da carreira, a importância do material que lhes é confiado 
destacam a dignidade de sua profissão, e lhes exige uma conduta equacionada 
com sua responsabilidade. Os processos de reivindicações de classe, que se 
excluem para os serviços públicos, muito mais o são para a enfermagem. A 
vida de uma pessoa não pode aguardar o término duma greve. Seu encontro 
com a eternidade tem hora absolutamente exata. O enfermeiro não é um 
assalariado a serviço da vida, mas um missionário da vida humana na sua 
total unidade divina e terena.

A União dos Enfermeiros Católicos é uma associação de classe 
a serviço do Cristo espiador e sofredor no doente. Uma associação que 
pretende conhecer a fundo sua profissão, conhecer a dignidade de sua 
missão, transformar em humanidade e cristianismo a técnica profissional, 
transformar em mérito sobrenatural sua longa e generosa dedicação. 
Endereçar para a caridade as idéias, as iniciativas, os trabalhos, os cursos 
de estudos, os superiores e os subalternos. Mas uma caridade identificada 
ao pensamento de Pio XII, no comentário do Capítulo XIII da Carta aos 
Coríntios: O amor assim entendido é vigoroso, não aceita interpretações 
sentimentais, é bondoso, sem invejas, sem egoísmos, sem iras, não goza das 
injustiças, tudo espera, tudo suporta.

A caridade será defesa para o doente contra as deformações 
profissionais. Isto merece uma atenção toda especial, porque há o perigo de 
apenas cuidar da doença, mas não do doente, de cuidar do leito X e não do 
paciente que o ocupa: assim degradamos a profissão a um cruel funcionalismo, 
mumificando a rotina em simples mecânica, quando ela deveria ser sempre 
repassada de amor.

Há modos e modos de executar uma prescrição, de dar um medicamento, 
de cumprimentar os doentes. São frias as mãos que aplicam a ampola, são 
vazias as palavras que dizem “bom dia” se lhes falta o espírito que acalenta 
e procura soerguer. Os médicos e a enfermagem estão expostos ao perigo 
do habitual, ao perigo de cuidar de clientes despersonificados, esquecendo 
a pessoa que sofre. Os doentes necessitam de pílulas e comprimidos, mas 
repassados de simpatia e compreensão. Simpatia e compreensão significa 
compartilhar o sofrimento, o que não é facil.

Para o tratamento dos doentes, dizia Papini, não bastam os remédios, 
é preciso o amor; sobre as conquistas da ciência a primazia da bondade. Para 
a febre do paciente o ardor da alma, para seu espírito um coração.

Escutemos agora o Pe. Dr. Gemelli: Não obstante a boa qualidade do 
ambiente moral, não obstante a perfeita organização hospitalar, o doente não 
deixa de ser uma pessoa debilitada, distanciada da sua família, sofredor no 
corpo e no espírito.

Daí, então, a continuidade da assistência humana que o Hospital deve 
prestar ao paciente. Trabalhei em grandes hospitais, onde se dispensavam aos 
doentes tratamentos caríssimos, onde os pacientes eram assunto de debates 
acalorados entre professores e alunos, onde nada se poupava para recuperá-
los. Porém, ao lado de tanta abundância terapêutica, faltava o conforto de um 
sorriso, de um agrado. Somente a caridade pode impedir que o apostolado dos 
doentes se desgaste pela rotina. É a caridade que rejuvenesce este apostolado. 
É a caridade que a tudo preside na atividade do sofrimento.

Amor divino que enlaça o amor humano na trajetória terreno-
transcendental da existência do homem. Vendo no paciente o Cristo que 
sofre, as dimensões da caridade para o paciente serão as dimensões de Cristo.  
Para o Cristo sofredor exige-se uma caridade proporcional a este Cristo. O 
enfermeiro adquire assim uma visão divina de seu ministério e por esta visão 
orienta sua atividade até os menores detalhes.

O cientista, com o auxílio do microscópio, descobre um mundo 
que vive e se agita numa pequena gota de água. E o que para o profissional 
médico constitui um caso de interesse científico ou representa apenas uns 
farrapos humanos, o enfermeiro cristão vê a presença mística de Deus, vê 
a continuação da paixão redentora do Cristo. Depois que Deus adotou a 
natureza sofredora, a pessoa humana se enobreceu com o celeste e com o 
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sobrenatural. E é este divino no humano que o enfermeiro percebe em cada 
doente. Servir a Deus na caridade,vivificando a técnica com o espírito.

Para ouvir uma irradiação é preciso ligar o aparelho e ajustar a onda 
com a estação transmissora. Se quisermos encontrar a Deus mediante a 
caridade do próximo, é preciso sintonizar e ajustar-nos aos sentimentos, aos 
anseios, às esperanças, aos desesperos, à alma do nosso próximo.

O Capelão, os Médicos e Enfermeiros3

Se é de toda conveniência que o Padre Capelão mantenha boas 
relações com administradores e Irmãs da caridade – o que já vimos em 
“Vida Camiliana”, 1963, p. 7 e 53 – o mesmo se aconselha com relação aos 
médicos e enfermeiros. Eles, médicos e enfermeiros, em boa harmonia com 
o Padre, tornam-se cooperadores. Será, portanto, necessário que o Capelão, 
cuidadoso em aproveitar de todos os meios que favorecem o seu ministério, 
estude o modo melhor para uma aproximação com eles até conseguir uma 
boa convivência.

Com os Médicos
Qual o procedimento do Padre Capelão com os médicos do seu 

hospital? A resposta será fácil se ele, antes de tudo, chegar a descobrir o que 
o médico espera do Padre. O médico, por um sentimento instintivo de ver 
coroados de bom êxito seus préstimos e esforços, deseja, quando não exige, 
a devida consideração em sua profissão e cooperação de todos aqueles que 
prestam serviços ao seu doente, inclusive do sacerdote. Exigência esta muito 
lógica e legítima. O Capelão, zeloso defensor da disciplina e do bem espiritual 
dos seus doentes, não pode se eximir da estima e respeito ao médico e deixar 
de lhe oferecer aquela cooperação que encontra em seu próprio ministério 
sacerdotal.

Estima e respeito
O médico ocupa um local de destaque no ambiente social, sobretudo 

se aplica  seus conhecimentos no cuidado ao dom mais precioso da vida, a 

3 O presente texto faz parte dos escritos do Pe. Inocente Radrizzani.

saúde. Assim, é  considerado como a pessoa mais importante, indispensável: 
solicitado por todos, amado pelos doentes. Associando-se a esta atitude geral, 
e em virtude do seu caráter de representante da religião, o Capelão seja o 
primeiro a manifestar estima e respeito ao médico, mesmo quando este for 
indiferente e até contrário à religião.

Além destes motivos humanos e de boa convivência social, há os motivos 
de fé que reclamam a consideração e estima pelo médico: “Honra ao médico 
por causa da necessidade... o Altíssimo é quem o criou... Toda medicina vem 
de Deus... O Altíssimo é quem produziu da terra os medicamentos... Dá lugar 
ao médico... e não se afaste de ti, porque te é necessária a sua assistência”. 
Todos esses elogios são encontrados no Livro do Eclesiástico. 

Não menos explícita é a doutrina de Cristo: “Curate infirmos”, curai 
os doentes, é a palavra que tem a força não de um simples convite, mas de 
preceito explícito e peremptório. A parábola do Samaritano é e será sempre 
o melhor código, o tratado mais perfeito dos médicos e enfermeiros na 
assistência aos doentes. O procedimento de Cristo, sua infinita ternura para 
com os doentes, suas curas prodigiosas como médico dos corpos e das almas, 
bem lhe mereceram o título de Médico Divino.

As suas declarações de reconhecer como feito a si mesmo o que se faz 
para o doente, as promessas de prêmio e ameaças de castigo eterno aos bons 
ou impiedosos na cura do doente, equivalem – entre outros ensinamentos – à 
mais clara proclamação da nobreza e valor da profissão do médico. Atuando 
esta doutrina em seu procedimento, o Padre Capelão encontrará  a imediata 
resposta do médico: a sua estima e consideração, e – pode estar certo – não 
encontrará no médico um obstáculo no seu ministério, mas um bom amigo 
que lhe deixará aberto o caminho.

Cooperação
Sacerdote e médico, à cabeceira do doente, são duas personalidades que 

se correspondem e se completam; um pela terapêutica do espírito, outro pela 
do corpo sobre o mesmo indivíduo. Por conseguinte, uma perfeita entrosagem 
da atividade do médico com a do sacerdote resultará num proveito integral 
para o doente. Hoje há médicos que consideram, mais do que no passado, a 
missão do Padre como um bom coeficiente para o tratamento físico. Médicos 
que dão seu justo valor à obra do sacerdote.
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O motivo mais impelente do enfermeiro a procurar hoje o hospital, é 
o econômico.

Normas de organização hospitalar, próprias dos nossos tempos, não 
permitem mais permanência no hospital, fora das horas de serviço.

Após suas horas de serviço sai do hospital. Cansado volta para sua casa, 
sua pensão, aos divertimentos. Dificilmente procura a vida religiosa na sua 
paróquia, se não participar da vida religiosa no hospital. O ambiente moral 
também não é tão propício como no passado, consequência da laicização 
dominante em nossos hospitais públicos.

A enfermeira que inicia sua vida profissional no hospital, ainda jovem e 
sem experiência da vida, encontra médicos, colegas, até doentes, nem sempre 
exemplares em seu procedimento.

Que dizer então se quiséssemos encontrar nos enfermeiros e 
enfermeiras a visão sobrenatural?

Neste ambiente um tanto refratário e desfavorável para a vida cristã 
do enfermeiro, qual o procedimento do Capelão querendo torná-lo um 
cooperador em seu ministério?

Se a situação é um tanto difícil e escabrosa, nem por isso o Capelão se 
deixará surpreender pelo desânimo ou receio de nada conseguir. A experiência 
ensina que a uma vontade voltada para Deus com firmeza e perseverança, 
sempre se abre o caminho para boas situações. Um bom caminho poderá 
talvez ser este:

1º) Tratar a todos os enfermeiros como quem os aprecia e preza, 
agradecendo-lhes o interesse por chamar o Padre nos casos urgentes e a facilitação 
na administração dos Sacramentos na enfermaria onde eles trabalham.

2º) Não imiscuir-se em suas questões com o pessoal de serviço ou 
de administração. Não ser partidário de um ou outro grupo, coisa esta 
incompatível com o seu cargo de Bom Pastor de todos.

3º) Tentar um retorno à visão sobrenatural, naqueles que se apresentam 
mais susceptíveis de compreensão cristã. Nisso há possibilidade, porque 
encontram-se sempre voluntários e que tem a capacidade de uma elevação 
espiritual.

4º) Cultivar este pequeno grupo de seleção e persuadí-los a serem no 
ambiente “cristãos vivos e vivificadores, pão substancial e também fermento 
na massa” (Pio XII), (Ver Domésticum 1962, p. 66-67).

5º) Favorecer, neste grupo, pequeno no início, maior em seguida, o 
caráter associativo. Hoje toda classe de pessoas procura viver em associações 
próprias. Cada associado percebe que a sua personalidade e atividade, ficam 
mais valorizadas e apreciadas pela associação. Gradativa e silenciosamente 
orientar o movimento em direção da União dos Enfermeiros Católicos, hoje 
na Diocese de São Paulo, sob a assistência religiosa e moral de um sacerdote 
da nossa Ordem, ou se engajarem na Ação Católica.

Trabalho duro, não há dúvida, este de conseguir entre os enfermeiros 
bons cooperadores, em nosso ministério espiritual nos hospitais. Não porém, 
impossível se o Pe. Capelão se interessar de fato, e com perseverança. 

v

A Igreja vivia sobre a égide do Concílio de Trento. Tudo era diferente do 
que vivemos nos dias atuais. Era muito mais severa a vida interna das Ordens 
Religiosas, mas tudo isso levava os religiosos a viverem uma vida comunitária, 
onde se podia perceber a melhor pertença da própria comunidade, sempre 
presidida por um superior. 

Toda vivência dos votos, toda vida pastoral e tudo aquilo que faz parte 
da vida Consagrada resplandencia sua beleza própria do tempo. O que mais 
ressaltava nesta Igreja Trindentina era o Espírito Missionário. Eram pessoas 
que não tinham medo do novo. Sempre estavam querendo propagar o reino 
de Deus no mundo. É certo também que haviam os exageros, os rigores que 
impediam o desabrochar para novas realidades. De pregar o Reino de Deus 
com novos métodos e novas expressões.

O Papa João XXIII convocou o Concílio Vaticano II. Ele mesmo diz que 
precisava sacudir o pó acumulado e fazer replandecer uma Igreja viva, sem 
perder a beleza do passado. Podemos imaginar o quanto foi difícil entrar nesta 
nova modalidade de Igreja. Para os religiosos do passado que se deparavam com 
o presente significava uma mudança radical. Tudo aquilo que no passado era 
critério absoluto passa a ser relativo. Imaginemos as crises existencias sofridas 
por essas pessoas que entravam numa Igreja que eles tinham que renovar. 

As Conferências Episcopais e as Conferências dos Religiosos tiveram 
papel importante nesta renovação. Nossa Província passou por essas 
adaptações, sejam de cunho litúrgico ou mesmo das nossas condições de 
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religiosos, seguindo para um mundo novo e desconhecido.Vivemos um certo 
impasse. A formação antiga tinha que ser superada e uma nova não existia. 
Para nós hoje cabe tirar o chapéu para essas pessoas que com fé e coragem 
atravessaram esse tempo difícil e foram fiéis até o fim. Muito nos ajudarão 
os dois artigos seguintes: Nós e o Concíilio, do Pe. Olinto Pegoraro, e Vida 
Religiosa, do Pe. Júlio Munaro.

Nós e o Concílio4

João XXIII quis que o Concílio começasse pela liturgia porque ela 
nos liga diretamente a Deus e é o ato mais comunitário da Igreja peregrina. 
O diálogo com Deus e a fraternidade cristã são elementos decisivos para as 
reformas iniciadas pelo grande pontífice. Por isso, o mundo recebeu com 
devoção o primeiro resultado conciliar. Estupendo resultado preparado em 
colaboração mundial. Agora a Igreja inteira empenha-se na vitalização da 
letra da Contituição: “Os sacerdotes, quer seculares, quer religiosos, que já 
labutam na vinha do Senhor, sejam auxiliados por todos os meios oportunos 
para que sempre mais plenamente entendam o que realizam nas sagradas 
funções, vivam a vida litúrgica, e façam dela participantes os fiéis a eles 
confiados”.

Mas, a aplicação pastoral da liturgia será impossível se o sacerdote não 
for profundamente imbuído do espírito dela através do estudo e vivência. Por 
isso a Constituição prescreve: “Nos seminários e casas religiosas de estudos, 
a disciplina da Sagrada Liturgia esteja entre as disciplinas necessárias e 
principais, seja tratada tanto sob o aspecto teológico e histórico, quanto 
espiritual, pastoral e jurídico. Empenhem-se, além disso, os professores 
das demais disciplinas, especialmente de Teologia Dogmática, Sagrada 
Escritura e Pastoral, que, pelas exigências intrísecas do objeto próprio de 
cada uma, ensinem o Mistério de Cristo e a história da salvação, de tal modo 
que transpareçam claramente a sua conexão com a Liturgia e a unidade da 
formação sacerdotal”. 

Isto tudo comporta um série de modificações não penas no quadro dos 
estudos mas especialmente no âmbito de nossa espiritualidade. Modificações 

4 O presente texto foi escrito pelo Pe. Olinto Pegoraro.

tais que superam o alcance de uma comunidade e província para atingir 
os escalões da Ordem. Mas o próximo capítulo geral vem aí. Arca com 
responsabilidades como poucas vezes em toda nossa história. Trata-se de 
adotar em toda a Ordem o genuíno espírito do Concílio. Especialmente no 
que tange à espiritualidade litúrgica na Comunidade, na Pastoral hospitalar, 
nas paróquias, etc.

Há muitos tipos de espiritualidade. Todos válidos. Uns mais. Outros 
menos. Uns fracionam perigosamente a espiritualidade em capítulos e 
parágrafos a serem absorvidos e vitalizados uns depois dos outros. Há quem 
prefira uma visão mais global. Entretanto, a espiritualidade oficial da Igreja toda 
é a Liturgia. Baseada não em teorias, nem propriamente em virtudes, mas na 
pessoa viva do Cristo trazido pela ação litúrgica no meio de seu povo reunido.

Sobre espiritualidade litúrgica transcrevo abaixo, ora livremente ora 
literalmente, parte de um excelente artigo publicado em Maison Dieu (nº 76) 
por Dom Genny. Membro conciliar do esquema sobre liturgia:

Liturgia não é conjunto de cerimônias, ou complexo de ritos a 
executar. Liturgia é Epifania do Senhor, sua obra redentora contínua na 
ação eucarística. Liturgia é presença ativa de Jesus “Pantocrator”, Senhor da 
História, Salvador do mundo, que após os preparativos do Antigo Testamento, 
encarnou-se para nos salvar, anunciou o Reino de Deus, deu sua vida pelos 
pecados dos homens, por sua morte venceu a morte, e inaugurou um novo 
mundo pela sua ressurreição. Após a Ascensão, assentado à direita do Pai, 
dirige a Igreja, tendo enviado seus apóstolos, que o Espírito Santo fortifica, 
até as extremidades da terra; Cristo encontra-se invisivelmente presente até 
o fim dos tempos.

O que Jesus fez através de sua passagem pela História continua 
cumprindo pela ação a um tempo visível e indivisível dos sacramentos 
cujo centro é a Eucaristia, memorial da morte e ressurreição do Cristo. O 
mistério Pascal está no centro da economia da Redenção. A festa da Páscoa 
é preparada na quaresma, prolongada por 50 dias, ou Pentecostes da alegria: 
prolongada no domingo que dá valor a cada semana; na Missa que anuncia 
a morte do Senhor até que Ele venha. De uma Páscoa a outra o povo de 
Deus marcha para a Páscoa da Parusia final, para a Igreja Celeste onde se 
celebra a mesma e única liturgia (perfeita, porém) à qual se associa a Igreja 
peregrina.
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Jesus está presente e age na liturgia exercendo as três funções 
fundamentais, indissoluvelmente unidas à sua pessoa e à sua obra; funções de 
profeta, sacerdote-vítima, e chefe de seu povo. A liturgia é a oração da Igreja, 
esposa de Cristo; dialoga com seu esposo no sacrifício Eucarístico, no Ofício 
divino, nas ações sacramentais. Ela participa de seu mistério incessantemente 
renovado; ela gera novos filhos pela pregação da fé, pelo nascimento espiritual 
no batismo; ela os nutre pelo pão da Palavra e da Eucaristia.

A Igreja não é somente a hierarquia. Abrange um povo, unido ao seu 
sacerdote na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O povo de Deus 
é um povo santo, um sacerdócio real. Ele tem direito à participação ativa na 
sagrada liturgia. Ele tem a função e o dever de, em nome da humanidade 
inteira, adorar o Senhor, responder a seu chamado, constituir o “novo 
homem” em Cristo por meio dos sacramentos.

O povo único do Deus único compõe-se de todos os povos da terra, 
de toda variedade de grupos humanos, de todos os tempos e lugares. É 
por isso que a aprendizagem da mesma fé e a participação ativa na mesma 
liturgia não podem ser feitos na uniformidade de ritos imóveis, mas na 
diversidade de línguas e de sinais que exprimem a multiplicidade e a 
superabundância de graça do Pentecostes. Assim, Jesus Cristo, a Igreja 
ou povo de Deus, com o Bispo e seus sacerdotes, são os atores da liturgia 
eucarística.

A Assembléia litúrgica é uma espécie de epifania da Igreja. Ela 
atualiza a redenção. Ela é o exercício vital da atividade cristã. Ela exprime 
e realiza no tempo e no espaço a unidade da economia da salvação. Ela é 
sempre nova como a pregação do Evangelho. É na Assembléia litúrgica que 
pulsa o coração da Igreja pelo testemunho da fé, pelo louvor a Deus, pelo 
sacrifício de Cristo, e pela Caridade cristã.

 
Vida Religiosa5

A vida religiosa funda-se na caridade que, em última análise, é o 
próprio Deus. O religioso deve se preocupar tanto com a caridade, sobretudo 

5 O presente texto é um artigo do Pe. Júlio Munaro publicado na revista “Vida Camiliana”. Nele, o Padre 
Júlio reflete sobre o voto de obediência e sobre o quarto voto professado pelos religiosos camilianos, assim 
como recorda os desafios vividos na vida religiosa após o Concílio Vaticano II.

com a caridade encarnada, a ponto de poder repetir com o Apóstolo São 
Paulo: “Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim” (Gl 2,20). É 
unicamente através da caridade que realizamos o plano de Deus. Perfeito é o 
homem que realizou plenamente o seu dinamismo vital na caridade. É claro 
que quem assim vive evita todo pecado.

Viver plenamente a caridade sigifica a convergência total de nosso 
ser para Deus. É o que deseja a nossa primeira regra: viver só para Cristo. 
Para viver efetivamente o ideal de perfeição de caridade devemos possuir a 
disposição interna de usar todos os meios ao nosso alcance, tanto de ordem 
natural como de ordem sobrenatural. Uns e outros, além de sua parte imutável, 
têm sua parte adaptável às pessoas e às circunstâncias de vida, tempo e lugar. 
O religioso que sabe disso e está disposto a respeitar esta exigência dos meios 
que Deus colocou à nossa disposição, não desprezará nunca a atualização, 
sob pena de não alcançar o seu objetivo.

Para quem vive de caridade, tudo está a serviço dela: alegria, sofrimento, 
trabalho e descanso, vida e morte. As fontes de dificuldade para a realização 
do ideal de caridade são, no entender de Santo Agostinho:

Infirmitas naturae;
Occupatio seacularium rerum;
Infirmitas praesentis vitae et corporis gravitas.
Os votos religiosos só nos livram do 2º obstáculo. Para ser religioso 

perfeito não basta, portanto, praticar os votos. Exige-se muito mais. Pelos 
votos renunciamos aos bens por eles representados e sobretudo à esperança 
de possuí-los, pois a esperança de possuí-los é que constitui o verdadeiro 
obstáculo à realização da caridade perfeita. A renúncia funda-se na caridade: 
renunciamos a bens em vista do Bem. Não desprezamos. Amamos. E Amamos 
mais. É por isso que tendemos à perfeição.

Elemento jurídico indispensável para a vida religiosa na sua forma 
externa é a comunidade, guiada por regras, constituições, código de direito 
canônico e superiores que vigiam. Mas tudo isto está a serviço da caridade 
e não deve nem pode ser considerado como limitação da caridade prática. 
Só quem não lhes entende bem a função poderá atribuir-lhes papel tão 
desajustado.

Para garantir o progresso na caridade exige-se a revisão de vida, para 
ver se de fato nos mantemos orientados para o ideal e se usamos devidamente 
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dos meios que Deus colocou à nossa disposição. A comunidade religiosa deve 
ser um reflexo da vida íntima da Santíssima Trindade, a comunidade de amor. 

Obediência
Submissão total e amorosa de todo o nosso ser à vontade de Deus, na 

nossa vocação de perfeição. Entregamos a Deus o nosso ser e o nosso agir, 
como Cristo se ofereceu ao Pai, “feito obediente até à morte de cruz” (Fil 2,8).

O modelo perfeito de nossa obediência é o próprio Cristo. Não se 
trata de um Cristo teórico, mas prático, visto no seu dinamismo evangélico, 
totalmente submetido ao Pai. Eis alguns de seus exemplos:

“Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a 
sua obra” (Jo 4, 34).

“Eu nada posso fazer por mim mesmo; conforme ouço julgo e o meu 
juízo é justo porque não procuro a minha vontade mas a daquele que me 
enviou” (Jo 5,30).

“Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me 
enviou” (Jo 6,38).

“Pai, se possível afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha, 
mas sim a tua vontade” (Mt 26,39).

“Consummatum est” (Jo 19, 30).
Estas atitudes da vida de Cristo definem muito bem como deve ser a 

nossa obediência. Ser obediente, todavia, não significa renunciar às próprias 
opiniões, evitar dar sugestões, abster-se de colaborar nas decisões dos 
superiores. A nossa inteligência continua, no plano de Deus, exercendo o seu 
papel de descobridora da verdade e orientadora do comportamento humano 
pessoal e de colaboradora do próximo. Ai de quem evita de usar da cabeça só 
porque fez voto de obediência.

Quarto voto
Funda-se, como os demais votos, na caridade. Dever básico do bom 

camiliano é a disposição da caridade, sobretudo da caridade com o próximo 
que sofre. É claro que isto só é possível mediante um conhecimento exato do 
valor da dor para o homem e para o cristão. “Agora me alegro nos sofrimentos 
suportados por vós. Completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo” 
(Col 1, 24).

A dor cristã encontra o seu modelo no “homem das dores” (Is 53, 
3). Não suportamos a dor pela dor, mas deve ser suportada como elemento 
integrante da realização do atual plano de Deus. “Pai, se possível afasta de 
mim este cálice, contudo não se faça a minha mas sim a tua vontade” (Mt 26, 
39). Isto não exclui o apoio moral que as pessoas nos podem dar na hora do 
sofrimento: “Então não pudeste vigiar uma hora comigo?” (Mt 26,40).

A dor humana é a dor de Cristo que se prolonga através dos séculos 
para a redenção da humanidade. Com o nosso quarto voto nos consagramos 
à tarefa de “vigiar” com o doente, com uma vigilância que ultrapassa a 
assistência puramente material. Ajudamos a pessoa a sofrer como cristã, a 
exemplo de Cristo, e esclarecemos a humanidade a este respeito. Sofremos 
com os que sofrem e choramos com os que choram, mas ensinamos como 
sofrer e como chorar.

Para nós o doente é o próprio Cristo: “Estive enfermo e me visitastes” 
(Mt 25, 36). Foi a grande descoberta que São Camilo fez para si, para nós e 
para a Igreja, traduzindo-a num dinamismo vital que ultrapassou qualquer 
expectativa de sua época. Extasiava-se diante do enfermo, pedia-lhe perdão 
pelos seus pecados, implorava um suspiro, uma lágrima do doente como 
valioso advogado perante o tribunal divino. Reconhecia-o como seu senhor e 
dono. Era o seu servo e escravo. O doente tornou-se a sua razão de ser neste 
mundo. Razão humana e cristã de ser, mas sobretudo religiosa.

Omitimos neste número de Vida Camiliana o resumo da conferência 
sobre a castidade, pois pretendermos oferecer aos coirmãos um artigo mais 
amplo sobre o assunto no próximo número de nossa revista.

Camilo amou os doentes de seu tempo e nas condições de seu tempo. 
Viu o presente, arregaçou as mangas e mergulhou na tarefa com inteligência, 
amor e doação total. Dizia Santa Tereza de Ávila: “Tudo passa e só Deus 
basta”. Toda a crise do pós Concílio passou e deixou um raio de destruição. 
Vimos minguar nossas fileiras de consagrados. Vimos arrefecer o ânimo 
fervoroso de muitos. Vimos muitos campos da nossa ação serem fechados 
por falta de membros, vimos diminuir vertiginosamente nossas casas de 
formação.

Aos que ficaram, recaía nos seus ombros a tarefa de reedificar tudo. Eles 
foram à luta apenas confiando naquela promessa do Cristo feita a Camilo: 
“Esta obra não é tua. Esta obra é minha”. Aos poucos foram chegando novas 
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vocações. Aos poucos nosso carisma foi se reestruturando e se espalhando 
em vários lugares desse imenso Brasil.

Superamos com maestria os desafios dos tempos e logo após o 
Concílio vimos que essa mudança foi benéfica. O Concílio nos abriu novos 
horizontes, sobretudo no que diz respeito ao apoio dos leigos em nossas obras 
e Instituições. A Província Brasileira, sob a orientação dos nossos religiosos, 
soube tirar proveito dessas mudanças e teve a coragem de abrir novas frentes 
de trabalho nas áreas de Administração hospitalar e no mundo da Educação. 
Outras atividades da nossa Província como as paróquias, as casas de formação 
e as próprias comunidades religiosas também se abriram para testemunhar o 
amor misericordioso de Cristo, numa Igreja renovada.

v

Somos reconhecidos no Brasil e no mundo pelo nosso Carisma 
Caritativo. Nossas obras trazem uma diferença no que diz respeito ao 
atendimento das pessoas. São 100 anos de luta e dedicação ao povo de Deus e 
serviço da Igreja. São  100 anos onde aparece o rosto de cada religioso naquilo 
que fez e naquilo que foi para que pudéssemos chegar aqui.

 Nestes 100 anos de história nossas obras tomaram um rumo de 
grandeza a serviço do povo. Merece ser lembrado um artigo do nosso ex geral 
Pe. Renato Savatore: As obras Camilianas e a Pastoral da Saúde: para além da 
assistência.

As obras camilianas e a Pastoral da Saúde: para além da assistência6

“A missão das instituições sócio-sanitárias da Ordem é de testemunhar 
e encarnar no mundo da saúde e da doença a ação salvífica, misericordiosa, 
caritativa e salutar de Cristo”.

Antes de tudo, minha cordial saudação e agradecimento a todos: em 
primeiro lugar a Dom Orani Tempesta, ao Superior Provincial, Pe. José Maria 

6 O presente texto é a saudação do Pe. Renato Salvatore, ex Superior Geral da Ordem, ao receber o título 
de Doutor Honoris Causa do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo, no dia 19 de novembro de 
2008.

dos Santos, aos seus conselheiros que nos estão hospedando calorosamente, 
aos coirmãos de todo o mundo camiliano e a todos os presentes (autoridades, 
administradores, profissionais da saúde).

Sinto-me um tanto embaraçado ao receber o reconhecimento, o 
título de Doutor Honoris Causa, pois acredito que outros coirmãos meus o 
merecem mais do que eu. Mas o respeito e a gratidão de quem tomou esta 
decisão dão-me tranquilidade e, além disso, suscitam em mim o desejo de 
dedicar-me, no futuro, a retribuir, pelo menos em parte, a honraria recebida 
sem mérito. Pediram-me que dissesse algumas palavras sobre um assunto 
de minha escolha: faço-o de boa vontade abordando brevemente o seguinte 
tema: “As obras camilianas e a Pastoral da Saúde: para além da assistência”.

Dois são os principais motivos que me levam a isso: primeiro, a Carta 
de Identidade das instituições sócio-sanitárias camilianas, juntamente com 
duas moções aprovadas no último capítulo geral; segundo, a presença no 
Brasil de tantas obras de saúde como em nenhuma outra parte do mundo 
camiliano.

Segundo uma nova Disposição Geral, compete ao provincial e ao seu 
Conselho determinar como gerenciar e administrar as obras da província. 
Em decorrência disso, aconteceu que em algumas obras os religiosos foram 
dispensados das funções de gerenciamento, para serem confiadas a leigos. 
Alguns desses coirmãos aceitaram esta mudança com muito sofrimento e 
lamentam o fato de terem sido excluídos: do seguro papel de “gestores” a 
“hóspedes na própria casa”, quase “relegados ao papel de voluntários”.

Nestes casos convém reconhecer que se está diante de uma 
compreensão muito limitada do ministério próprio de uma obra camiliana. 
Esta é a ideia que eu gostaria de destacar a apresentar à reflexão dos senhores, 
que são os maiores respónsaveis na Ordem pelos leigos, nossos colaboradores 
nas instituições de saúde no Brasil e no resto do mundo camiliano: que as 
nossas obras sejam mais engajadas em função de uma pastoral da saúde mais 
completa, indo além da prestação de cuidados da saúde.

Testemunhar o amor de Cristo
A principal razão da existência das obras sócio-sanitárias camilianas 

é, segundo a nossa Constituição, “testemunhar” no mundo o amor sempre 
presente de Cristo para com os doentes” (C, 1); ou, segundo as palavras 
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da Carta de identidade, “testemunhar e encarnar no mundo da saúde e da 
doença a ação salvífica, misericordiosa, terapêutica e salutar de Cristo”. 

Nós, camilianos, possuímos obras de saúde não porque não há outros 
que o façam ou porque cremos que somos melhores, mas para anunciar, 
testemunhar e tornar presente a alegre mensagem de salvação-saúde como 
oferecida por Jesus.

Mas a assistência sanitária ao doente é somente uma parte do conjunto 
de atividades não só do nosso ministério mas também de todas as nossas 
obras. Tudo quanto se refere à saúde-doença deveria fazer parte de seus 
interesses. Uma obra camiliana que prestasse serviços apenas para cura 
(prevenção e reabilitação) seria como a paróquia que não fizesse outra coisa 
que administrar os sacramentos.

O Documento do último capítulo geral (2007) nos lembra: “Toda obra 
própria, pelo simples fato de ser nossa, jamais poderá perder de vista a sua 
identidade original, o seu caráter de ‘projeto integral’, no qual se harmonizam 
exigências técnicas, administrativas e pastorais, a promoção dos valores 
humanos comuns e a adesão (pelo menos dos colaboradores engajados) aos 
valores e ideal da Instituição”.

As citações acima dos textos da nossa “legislação” – de maneira especial 
da Carta de identidade – podem ser sintetizadas na expressão “pastoral da 
saúde”. De fato, devem ser entendidas como um premente apelo à “pastoral 
da saúde” nas nossa obras, onde, de fato, corremos o risco de ser demasiado 
envolvidos na prestação de serviços de diagnóstico e tratamento de doenças, 
em detrimento de outros elementos imprescindíveis para uma completa 
pastoral da saúde.

O que se entende por pastoral da saúde e quais os seus objetivos? 
Em geral e em poucas palavras, consiste na presença da Igreja e na sua ação 
evangelizadora, de santificação e de caridade no mundo da saúde e da doença. 

Como as curas feitas por Jesus eram sinais da chegada do Reino de 
Deus, também os nossos serviços aos doentes são um testemunho do amor 
de Cristo para com eles e da solicitude da comunidade cristã para com seus 
membros sofredores. Como Jesus não se preocupou em eliminar a doença 
da sociedade de seu tempo, também a Igreja não crê que deva reivindicar 
para si o cuidado de todos os doentes, construindo o maior número possível 
de serviços de saúde; pelo contrário, tem consciência do seu dever de 

proporcionar sinais. As nossas instituições sanitárias, enquanto obras da 
Igreja e para realizar sua função de sinal, “são chamadas a se distinguirem por 
algumas características que marcam a sua identidade e o seu estilo de serviço: 
assistência integral ao doente, como  atenção a todas as dimensões da pessoa: 
física, psicológica, social, espiritual e transcendente”:

•		 defesa	e	promoção	da	vida	nascente,	empenho	para	a	reabilitação		
 dos deficientes, assistência qualificada aos moribundos;

•		 formação	dos	agentes:	humana,	cristã	e	profissional;
•		 presença	profética	nos	setores	difíceis	e	novos	da	medicina;
•		 qualidade	e	eficiência	do	ministério	no	acompanhamento	espiritual	 

 e religioso do doente e de seus familiares;
•	 garantia	 de	 cuidados	 e	 de	 prestação	 de	 serviços	 humanos,	 

 humanizando a técnica e garantindo um clima em que os doentes se  
 sintam aceitos e protegidos nos seus direitos;

•		 promoção	nas	áreas	em	que	atuam	de	uma	cultura	sanitária	inspirada	 
 em autênticos valores humanos e cristãos;

•		 sadia	transparência	administrativa	(Conferência	Episcopal	Italiana,	 
 Pastoral da saúde na Igreja italiana, 1989, n. 56);

•		 excelência	na	assistência,	no	ensino	e	na	pesquisa;
•		 serviço	religioso	pastoral	aberto	para	as	outras	religiões;
•		 decisão	de	colocar-se	do	lado	dos	fracos,	dos	pobres,	dos	desprovidos	 

 de gestos de solidariedade subsidiária;
•		 gestão	da	família	hospitalar	com	harmonia	entre	religiosos	e	leigos;
•		 formação	humana	e	profissional	dos	agentes;
•		 promoção	do	voluntariado	sanitário;
•		 vivência	do	carisma	como	um	dom	de	Deus	a	toda	a	Igreja	através	 

 de uma família religiosa.
Embora todos os cristãos – sadios e doentes, dentro e fora do 

hospital – sejam chamados a esta grande missão em prol da saúde integral, 
não podemos deixar de reconhecer o papel próprio do bispo e de quem o 
representa na paróquia, isto é, o pároco, e especialmente o assistente religioso 
nos serviços de saúde. O capelão deveria orientar a comunidade cristã que ali 
trabalha, apoiando-se no conselho pastoral, que é o organismo representativo 
e participativo das categorias e grupos de cristãos engajados no testemunho 
da caridade e do anúncio do evangelho.
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É tarefa do conselho pastoral elaborar o plano pastoral da capelania 
e encontrar colaboradores, dentro e fora da instituição, para a promoção 
da salvação e da saúde. O papel do capelão ou do responsável pelo serviço 
pastoral – que pode ser sacerdote, diácono, religioso(a), leigo(a) – supõe 
que seja dotado de profunda espiritualidade, de calorosa humanidade, de 
adequada e específica preparação teológica e de relacionamento. É ele, com 
o conselho pastoral, o suporte e o profeta para a instituição sócio-sanitária 
camiliana que garante a finalidade que lhe é própria.

v

Creio que nossa vida de camilianos no Brasil e o nosso ministério 
foi e é desenvolvido por pessoas abençoadas e desejosas de construir 
uma Igreja mais comprometida. Nossa Província contribui muito para 
a edificação de um mundo melhor. Nos causa admiração o trabalho de 
tantos religiosos nestes 100 anos.  Eles nos legaram uma das obras primas 
da nossa Província: A Carta de princípios das organizações Camilianas 
Brasileiras.

Carta de Princípios das Organizações Camilianas Brasileiras7

Nós, Camilianos, da Província Camiliana Brasileira da Ordem dos 
Ministros dos Enfermos e Delegações – Padres e Irmãos -, declaramos 
publicamente, através de nossas entidades, nosso compromisso de fidelidade 
aos ideais do fundador, São Camilo de Lellis (1550-1614). Atualizamos nosso 
carisma e espiritualidade para o nosso tempo, a fim de servir, com amor 
evangélico e competência profissional, às novas e futuras gerações, no âmbito 
da saúde, em suas múltiplas necessidades, sejam elas biológicas, ecológicas, 
sociais, psíquicas ou espirituais.

A missão profética que herdamos do Evangelho e de São Camilo, 
consiste em seguir Jesus no cuidado samaritano dos doentes, “estive enfermo 
e me visitastes” (Mt 25,36) e “testemunhar no mundo o amor (…) de Cristo 

7 A Carta de Princípios das Organizações Camilianas Brasileiras foi escrita em 2002 e, posteriormente, em 
2012 foi revista e atualizada. 

para com os doentes” (Constituição, n. 1). Segundo nossa Constituição, no 
coração de nosso ministério, encontramos o compromisso e a consciência 
de que: “pela promoção da saúde, cura da doença e alívio do sofrimento, 
cooperamos na obra de Deus criador e glorificamos a Deus no corpo humano 
e manifestamos nossa fé na ressurreição” (n. 45).

Quanto à vida e saúde, procuramos respeitar todas as suas dimensões 
– biológica, psíquica, social e espiritual. Empenhamo-nos em promovê-las, 
preservá-las e delas cuidar, segundo os valores éticos, cristãos e eclesiais, 
desde o momento inicial até o seu fim natural. Incentivamos que este cuidado 
profissional seja sempre mais de caráter inter, multi e transdisciplinar. 
Cultivamos uma visão holística e ecumênica, repudiando tudo quanto possa 
agredir, discriminar ou diminuir sua plena expressão, desde o nível pessoal 
até o socioambiental e ecológico.

Quanto à pessoa humana, reconhecemos, promovemos e defendemos 
sua inalienável dignidade. Acreditamos que somos filhos (as) queridos (as) 
de Deus, criados (as) à sua imagem e semelhança. Almejamos que todos 
(as) primem pelo cuidado responsável, pela escuta atenta e empática e pelo 
profissionalismo humanizado. Procuramos sempre, seja na educação à 
saúde, no cuidado dos doentes ou na ação social de proteção dos vulneráveis, 
“colocar o coração nas mãos” (São Camilo). Vivendo a fidelidade criativa 
ao nosso carisma, vamos ao encontro dos que se encontram nas “periferias 
geográficas e existenciais da vida humana” (Papa Francisco).

Quanto aos profissionais de nossas entidades, estes constituem nosso 
principal e verdadeiro patrimônio. Graças à sua competência humana e 
profissional, os valores camilianos são preservados e implementados na 
prática. Procuramos desenvolver e aplicar uma política de recursos humanos 
visando a sua contínua capacitação humana e profissional. Buscamos criar 
um clima de união, fraternidade e corresponsabilidade em todos os níveis de 
atuação. Incentivamos a inserção dos profissionais em atividades missionárias 
e de voluntariado.

Quanto à administração das entidades, empenhamo-nos na busca 
incessante de novos conhecimentos humanos, científicos, tecnológicos, 
éticos e pastorais. Esses valores garantem a utilização sustentável e inovadora 
dos recursos, em vista da humanização das relações e processos, bem como 
da qualidade dos serviços prestados. A administração de nossas entidades 
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não é um fim em si mesma, mas um instrumento para o exercício eficiente, 
eficaz e sapiente de nossa missão no mundo da saúde.

Quanto às Entidades Camilianas, buscamos sua autossustentabilidade 
e perenidade, implementamos estratégias que avaliem e desenvolvam 
seus recursos, alinhando-os com nossa identidade e missão camiliana. 
Estamos abertos à cooperação e estabelecimento de alianças nacionais e 
internacionais. Nossas lideranças, seja no âmbito assistencial, educacional ou 
social, promovem sinergia de esforços e recursos, mútua ajuda e parcerias 
entre áreas afins. Uma única logomarca é expressão visível das entidades, na 
sua identidade, unidade e missão, em vista da promoção e construção de uma 
sociedade mais saudável, justa e solidária.

v

Esta Carta de Princípios promulgada em nosso tempo é fruto de uma 
longa caminhada, a qual já vislumbrávamos nos escritos do Padre Inocente 
Radrizzani quando falava dos Auxiliares do Apostolado Camiliano. Merece 
atenção ver o que ele nos trasmitiu:

Auxiliares do Apostolado Camiliano8

É deveras interessante observar o movimento atual dos institutos 
religiosos na organização e assistência ao pessoal leigo que, por motivos 
diversos, tem afinidade ou relação com o Apostolado do mesmo Instituto. 
Haja vista a organização dos ex-alunos dos Institutos educativos, as Damas da 
caridade dos Institutos beneficentes, os grupos de voluntárias que aceitam um 
apostolado subsidiário e complementar das variadíssimas atividades da Igreja.

A experiência está comprovando que estes cooperadores, quando 
bem organizados e assistidos, tornam-se de fato um elemento notável para 
melhorar e estender o apostolado. Aliás, este apostolado leigo é tradicional 
na Igreja. Cristo Nosso Senhor, além dos Apóstolos, cercou-se de discípulos 
e serviu-se da Samaritana para a conversão de sua gente.

8 O presente texto faz parte dos escritos do Padre Inocente Radrizzani, compilados no livro “Pe. Inocente 
Radrizzani, fundador dos religiosos camilianos no Brasil” (p. 240-243), publicado em 2012 na comemoração 
dos 90 anos da chegada dos camilianos no Brasil.

E assim fizeram as congregações religiosas de todos os tempos: criaram 
auxiliares e cooperadores da sua atividade específica, e, dentro de um criterioso 
entrosamento, conseguiram uma expansão mais vasta e um apostolado mais 
intenso. Esta prática, o apostolado leigo, está tomando vulto em nossa época, 
particularmente depois dos recentes documentos pontifícios que reafirmam 
que de forma alguma o apostolado religioso se deve considerar monopólio do 
clero, mas se deve estender aos não sacerdotes.

Graças ao bom Deus, este Apostolo Leigo Camiliano é bem sentido 
entre nós e está em andamento. É uma boa constatação, sinal dos tempos 
novos, aurora de tempos melhores. Entretanto, se constatamos que ele já existe, 
talvez não seja de todo inútil expor o que, ao meu ver, possa incrementar o 
movimento e conservá-lo em eficiente atividade. Penso que o processo na 
organização e assistência aos nossos Auxiliadores e Cooperadores deveria ser 
o seguinte: (1) descobri-los; (2) formá-los; (3) trabalhar com eles.

Descobri-los
Esperar que eles cheguem a nós espontaneamente é perder tempo. É 

necessário ter coragem e zelo para nos pormos em contato direto com eles. Há 
muitas pessoas boas, dispostas a trabalhar com o sacerdote, mas é necessário 
que alguém se lhes aproxime e tenha a força de lhes dizer: “Vem e segue-me”. 

Em nosso caso, não faltam ocasiões de nos aproximarmos de pessoas 
caridosas que, podendo dispor de um tempinho, gostariam de se prodigalizar 
no campo de assistência e de Apostolado, mas estão à espera de um convite 
de encontrar, enfim, quem lhes demonstre, em poucas palavras, que sua 
colaboração será preciosa e providencial. 

Ajudará muito para isso uma boa apresentação da nossa própria pessoa. 
A pessoa leiga, após os primeiros contatos, deveria reparar, sem esforço, que 
quem lhe está falando é despido de todo interesse pessoal e, sim, atraído e 
como que dominado por um ideal que é de Deus.

Não será a simples exposição do programa que atrairá a pessoa leiga, 
mas será a luminosidade do comportamento da nossa pessoa, o calor das 
nossas palavras, a irrestrita dedicação à causa que defendemos, que atrairá no 
âmbito da nossa atividade a pessoa com quem tratamos. Poderão concorrer 
outros fatores para cativar a colaboração, mas esta que se reflete da nossa 
pessoa é e ficará sempre a maior credencial para sermos correspondidos.
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Formá-los
O trabalho assim iniciado deverá necessariamente continuar com 

o mesmo espírito em frequentes contatos íntimos e familiares com o 
nosso colaborador e através de instruções adequadas, vibrantes de espírito 
camiliano. 

Ponto essencial destas instruções será persuadir o auxiliar leigo de que 
sua cooperação equivale ao desemprenho de uma obrigação, exigida pela 
sua fé como membro da imensa família cristã à qual pertence: todos devem 
cooperar para o bem de todos: em nosso caso para o bem dos irmãos doentes 
e sofredores. Quando for bem compreendida e praticada esta maravilhosa 
doutrina, não só criará harmonia e amor fraterno entre os cooperadores, mas 
suscitará emulação e entusiasmo.

Trabalhar com eles
Se queremos que o nosso auxiliar se coloque em função de nosso 

cooperador, é necessário que também nós nos coloquemos a serviço dele, 
dando-lhe a assistência de que precisa. Não basta indicar o campo de 
trabalho; o trabalho deve ser conjunto. Um trabalho dirigido e acionado por 
nós, trabalhando mais do que o cooperador, e atribuindo, porém, a parte dos 
resultados mais do que lhe cabe.

Um trabalho de cojunto e nós, a alma de tudo, sem, porém, o alarde 
de nos exibirmos, exatamente como a alma que não se vê, entretanto, é a 
vida de tudo. Dando prestígio e amando os nossos cooperadores, sejam eles 
considerados não como peça de enfeite da nossa Ordem, mas como parte 
integrante da nossa família.

Sobre esta base encontraremos em nossos Auxiliares Cooperadores 
preciosos multiplicadores da nossa própria ação, e esta atingirá por eles a sua 
mais alta eficácia. Praticamente, demos sempre mais incremento a todos os 
nossos Auxiliares e Cooperadores, sejam elas Zeladoras das nossas Vocações, 
Damas de São Camilo, Enfermeiras voluntárias em nossas obras caritativas, 
e outras agremiações que possam, sob diversos aspectos, cooperar conosco. 
Movimentar tudo isso faz parte da vida camiliana.

v

Segue a mesma linha de princípio o Pe. Cherubin quando fala da 
história das obras camilianas no Brasil. Ele tece um intinerário feito nesses 
vários anos dos Camilianos no Brasil. Sempre tendo como meta o serviço aos 
doentes, feito com dedicação e amor. Nestas obras merece ser visualisado o 
rosto de cada Camiliano que viveu e vive o Carisma da Ordem nesta Terra 
da Santa Cruz.

História das Obras Camilianas no Brasil9

No dia 23 de junho de 2011, recebi ofício do Pe. Leocir Pessini, Provincial 
da Província Camiliana Brasileira e Presidente das Entidades Camilianas do 
Brasil, pedindo-me que escrevesse um livro, contando a história das obras 
camilianas no país. Isso porque, em 2012, serão celebrados, oficial e muito 
solenemente, os 90 anos da presença camiliana no Brasil. A história das obras 
solicitadas envolve a Assistência à Saúde através dos hospitais, ambulatórios 
e pronto-socorros, e a Assistência Social compreende as creches ou centros 
educacionais infantis, as casas de repouso, os centros de juventude, os abrigos 
e os albergues.

O pedido em apreço, solicitado à minha pessoa, foi motivado por 
alguns fatores importantes. Vejamos. Fui diretor administrativo, durante 
trinta anos, do Hospital São Camilo, do Bairro da Vila Pompeia, inaugurado 
em 23 de janeiro de 1960, portanto um ano antes de eu assumir esse cargo. 
Foi o primeiro hospital dos camilianos no Brasil, precedido somente por 
um ambulatório, denominado Policlínica São Camilo, por mim demolida, 
pois estava encravada no prédio do hospital e, por essa razão, impedia a sua 
conslusão definitiva.

Em 1962, fui eleito Superintendente da Sociedade Beneficente São 
Camilo e permaneci nesse cargo até maio de 2010, portanto durante 49 
anos. Ao longo desse período, a Sociedade Beneficente São Camilo assumiu 
numerosos hospitais e também quase todas as obras de assistência social. A 
coordenação dessas atividades foi de minha inteira responsabilidade. Foi-
me atribuída, também, a missão de assumir outras entidades da área da 

9 O presente texto foi escrito pelo Pe. Niversindo Antônio Cherubin e é a introdução da obra “Instituições 
Camilianas Brasileiras: Uma história de 90 anos a serviço do mundo da saúde”, na qual ele e o Pe. Christian 
Barchifontaine contam a história das obras Camilianas no Brasil.
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assistência à saúde e da área da assistência social, que compõem hoje o Grupo 
São Camilo no Brasil.

Tive, inclusive, a satisfação de criar, no país, a formação, em nível 
universitário, dos administradores hospitalares. O Brasil, aliás, é o único 
país da América do Sul a disponibilizar esse grau de formação aos que 
administram hospitais. Fui diretor e professor da primeira faculdade do 
gênero durante dez anos.

O que facilitou o meu trabalho de pesquisa sobre quem são, onde 
estão e o que fazem as obras camilianas de assistência à saúde foi o fato de 
eu ter encadernado todas as publicações vinculadas a essas obras, desde que 
assumi sua administração. Fiz isso com a primeira publicação, denominada 
Boletim São Camilo, que retratava a história do projeto, da construção e do 
funcionamento do Hospital São Camilo de Vila Pompeia. Veio, em seguida, 
a Revista Camilianos, que trazia toda a estatística envolvendo as atividades 
desenvolvidas a cada mês. Depois disso, houve o jornal Informativo Hospitalar 
Brasileiro que detalhava tanto as atividades camilianas quanto as demais 
acerca da saúde no Brasil, bem como os diversos congressos e publicações de 
interesse das instituições de saúde. 

Foi veiculado, posteriormente, o Boletim Informativo São Camilo que, 
durante vários anos, trouxe informações e dispensou formação, envolvendo 
tanto a assistência à saúde quanto a pastoral da saúde e a assistência social. 
Finalmente, está sendo publicada, agora, a cada dois meses, a Revista SÃO 
CAMILO – Educação, Saúde e Assistência Social.

O nome São Camilo – sobretudo após a inauguração de seu primeiro 
hospital e dos resultados expressivos, ostentados quase de imediato – chamou 
a atenção de várias entidades da área, no Brasil. Os contatos fizeram-se de 
imediato, também pelos cargos que tive a honra de ocupar. Fui Presidente da 
Associação dos Hospitais do Estado de São Paulo, criei a Federação Brasileira 
de Hospitais, a Federação Brasileira de Administradores Hospitalares e a 
Associação Brasileira de Entidades de Assistência Social.

Coordenei, durante vários anos, a assistência médica e hospitalar do 
Ministério da Saúde, percorrendo, incessantemente, numerosas entidades 
por todo o país. É óbvio que, também por causa disso, os camilianos foram 
sendo solicitados a socorrer entidades e estabelecimentos hospitalares que 
encontravam alguma dificuldade em colocar em prática sua nobre missão. 

Daí, também, o porquê de a grande maioria dos hospitais camilianos do 
Brasil ser formada por hospitais assumidos e não construídos por eles.

Foi por esses e por outros motivos que, por brevidade, omitimos que 
fui escolhido para escrever a História das Obras Camilianas no Brasil, na área 
da Assistência à Saúde e na área da Assistência Social. 

É evidente que a Ordem Camiliana, fundada por São Camilo de Lellis, 
está à disposição das entidades, dos hospitais e das pessoas que trabalham 
e/ou são assistidas por ela, nas áreas da saúde e da assistência social. É a 
Missão que ela abraçou, muito bem explicitada na Carta de Identidade das 
Instituições Sociossanitárias Camilianas  e na Carta de Princípios das Entidades 
Camilianas do Brasil, que aparecem logo no início do livro.

O desenvolvimento da atividade hospitalar da Rede São Camilo 
não foi fulminante, mas também nunca deixou de existir. Isso porque a 
área da assistência à saúde no Brasil sofre dificuldades de todo gênero, e 
somente entidades realmente preparadas têm condições de sobrevida. Se os 
camilianos não tivessem assumido vários dos seus hospitais, que perteciam a 
outras entidades, muitos municípios do Brasil estariam hoje sem assistência 
à saúde. A presença, inclusive, de hospitais camilianos, suscita aquilo que, 
em administração, denomina-se Benchmarking: verificar o que de bom está 
realmente sendo feito por outrem e trazer para a própria entidade. É um 
modelo que se espalha por sua própria natureza, e os hospitais camilianos 
estão muito satisfeitos por poderem ostentar e disponibilizar essa condição.

As entidades camilianas são todas filantrópicas. Isso significa que 
estão colaborando, com muita expressão, para uma assistência dispensada, 
sobretudo, às pessoas mais necessitadas e carentes de recursos financeiros. É 
uma aliança salutar que soma com as demais entidades da mesma natureza, 
formando um contigente expressivo de 48% de toda a assistência gratuita 
realizada no país.

Uma das grandes preocupações que envolvem todas as obras 
camilianas do Brasil é a introdução de dispositivos que venham aperfeiçoar 
sempre mais suas atividades, tanto físico-funcionais quanto assistencias e de 
recursos humanos. Isso pode ser verificado em cada um dos hospitais e obras 
de assistência social relatados no livro. 

No que concerne aos hospitais, em particular, é a preocupação em 
introduzir métodos, sistemas e programas que tipifiquem um aperfeiçoamento 
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constante na assistência aos doentes e no aprimoramento de administração. 
Isso envolve a formação de Comissões Específicas, tais como: de Qualidade, 
ética Médica, Humanização, Farmacovigilância, Gerenciamento de Riscos, 
Ética da Enfermagem, Gerenciamento de Resíduos, Revisão de Prontuários, 
Captação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, Hemoterapia, Mortalidade 
Materna e Perinatal e Revisão de Óbitos.

Sintomática e muito citada é também a introdução de Protocolos, 
a dispensação de Formação Continuada para todos os profissionais e 
colaboradores, a frequência a congressos nacionais e internacionais, a 
disponibilização de bibliotecas, a realização de palestras para a comunidade, 
a formação de grupos de voluntários para a pastoral da saúde e a assistência 
social.

Está sendo implantado, agora, a partir da Rede de Hospitais São 
Camilo de São Paulo, um programa de premiação para as melhores ideias 
dos colaboradores, cujo objetivo é estimulá-los e treiná-los a promoverem 
melhorias no ambiente de trabalho, mediante um canal que premiará as 
melhores ideias encaminhadas.

Outra iniciativa alvissareira, que aparece com muita frequência nos 
relatórios aqui estampados, é a implantação do projeto “Posso Ajudar?”, 
referente à acolhida que deve receber quem frequenta uma unidade 
assistencial do Grupo São Camilo. É a recomendação que são Camilo fazia 
para os colaboradores que recepcionavam os que procuravam assistência nos 
hospitais pelos quais respondia. Dizia ele que os doentes devem ser recebidos 
como se fossem príncipes e não simplesmente como usuários, pacientes ou 
clientes. 

É frequente, então, vermos os hospitais camilianos trabalhando para 
conseguirem uma Acreditação Nacional e/ou Internacional, a formação de 
Cartilhas que indiquem o Rumo à Excelência, que levem os que trabalham 
no hospital a seguirem a RHISCA – Respeito, Humanização, Inovação, 
Sustentabilidade, Comprometimento e Atitude. É preocupação constante, 
também, colocar em prática os dispositivos que envolvem as Seis Metas 
Internacionais de Segurança do Paciente, o Manual de Diretrizes e Políticas 
de Segurança, a introdução do Kandan, sistema de gestão  visual pertecente 
à metodologia Lean Six Sigma, a formação de Centros de Referência para o 
transplante de medula óssea em pacientes hematológicos, ou células-tronco 

hematopoiétocas, os cuidados paliativos e a Certificação Hospital Amigo da 
Criança.

Começou a ser veiculada, ultimamente, a atividade corporativa 
que prevê a realização partilhada de diversos setores entre os hospitais 
camilianos, tais como: compras, recursos humanos, TI, contabilidade e 
outros. A iniciativa em apreço tem como objetivo aprimorar a instalação e 
o desempenho daquelas atividades, com resultados não só funcionais como 
também econômicos. Tudo isso sem contar a instalação de equipamentos de 
última geração para o diagnóstico e o tratamento.

Era minha intenção encerrar a informação sobre cada hospital com 
uma estatística realmente expressiva e muito bem discriminada, envolvendo, 
sobretudo, os indicadores hospitalares que são os termômetros de seu 
comportamento na assistência à saúde. Infelizmente, fui tolhido no meu 
intento, pela existência clara de inconsistência de algumas informações 
provindas de vários hospitais camilianos. Isso deve-se ao fato de a estatística 
não ser realizada de forma correta e completa, ou por falta de uma melhor 
supervisão do administrador do hospital.

Uma das preocupações do Grupo São Camilo, é conseguir sempre a 
autossustentabilidade das suas atividades, para que não somente a assistência 
seja boa e garantida, mas também que seus deveres sejam rigorosamente 
cumpridos. Para isso, como aparece no livro, há um comedimento 
razoavelmente expressivo na dispensação da assistência, envolvendo não 
somente a gratuidade, mas também o contingente hoje muito expressivo 
de pessoas que têm direito à assistência, e para a qual alguém assume o 
compromisso de cobrir os custos.

Podemos, então, concluir, parafraseando o que dizia São Camilo, 
falando em especial dos hospitais que devem ser sempre uma “Escola de 
Caridade” e também, segundo nós mesmos, “muito bons administradores”. 
Os camilianos do Brasil podem, com todo direito e satisfação, orgulhar-se 
disso. Prova cabal a esse respeito aparece claramente neste livro que acaba de 
ser publicado e ao qual demos nossa despretensiosa colaboração.
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Ação de Graças pelo Centenário Camiliano no Brasil

Deus Santo, nós te damos graças pelos 100 anos da missão camiliana 
no Brasil, que já no seu descobrimento fora abençoado e chamado de terra 
de Santa Cruz. Aqui, iluminados pela cruz de Cristo, chegaram os arautos 
da cruz vermelha, como semeadores do Evangelho da vida, a serviço dos 
doentes e pobres. 

Ó São Camilo, incansável trabalhador na seara do Senhor, ensinai-
nos a sermos bons operários e continuadores desta nobre missão: servir 
os enfermos com ternura e amor de mãe. O teu amor por Jesus é fonte 
inspiradora, que nos dirige, inflama e ilumina. 

Ó Maria, Rainha dos Ministros dos Enfermos, favorecei-nos com 
tua materna intercessão para manter vivo e ardente o desejo de contemplar 
sempre no rosto dos doentes a face de vosso filho, Jesus Cristo. Ó Mãe da 
vida, modelo dos consagrados, amparai aqueles que consagraram sua vida 
por um amor maior. Ó Mãe da esperança, sob o vosso manto, guardai todos 
os que servem os doentes com a mais bela caridade.   

Graças Te damos, Senhor, que nos conduz pela vida e na história, por 
Jesus Cristo, nossa paz e ressurreição, no Espírito Santo, força renovadora que 
nos assiste com seus dons, Te pedimos: suscitai novos servidores e nunca cesseis 
de nos conduzir a novos horizontes. Amém!

Missa de Abertura dos 100 anos dos Camilianos no Brasil

Missa de Ação de Graças (Lecionário p. 685-699)

Tema: Camilianos: 100 anos de missão no Brasil.
Lema: “Enviou-os a proclamar o Reino de Deus e a curar os enfermos”. 

(Lc 9,2).

Antífona da entrada - Ef 5,19-20
Cantai e salmodiai ao Senhor em vossos corações, dai sempre graças a 

Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.

Oração do dia
Ó Deus, Pai de todos os dons, nós vos proclamamos fonte de tudo o 

que temos e somos; ensinai-nos a reconhecer vossos imensos benefícios, e 
amar-vos de todo o coração e com todas as forças. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

Primeira Leitura - Is 63, 7-9
“Celebrarei os louvores do Senhor por sua imensa bondade para com a 

casa de Israel”

Leitura do livro do Profeta Isaías
Celebrarei as provas de benevolência do Senhor, seus feitos gloriosos, 

todos os benefícios que o Senhor nos prestou, sua imensa bondade para com a 
casa de Israel, tudo que nos fez na sua misericórdia e imensa benevolência. Ele 
disse: “Sim, eles são meu povo, são filhos que não me decepcionarão!” Por isso 
ele os salvou. Em todas as suas angústias, não foi um enviado ou mensageiro 
que os salvou, mas sim ele em pessoa; foi ele que por amor e compaixão os 
resgatou, no passado ele sempre os ergueu e carregou. Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL - SL 145(144)
Bendirei, eternamente, vosso nome, ó Senhor!
1. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei,
E bendizer o vosso nome pelos séculos.
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Todos os dias haverei de bendizer-vos,
Hei de louvar o vosso nome para sempre.
2. Misericórdia e piedade é o Senhor,
Ele é amor, é paciência, é compaixão.
O Senhor é muito bom para com todos,
sua ternura abraça toda criatura.
3. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem
e os vossos santos com louvores vos bendigam!
Narrem a glória e o esplendor do vosso reino
e saibam proclamar vosso poder!
4. O Senhor é amor fiel em sua palavra,
É santidade em toda obra que ele faz.
Ele sustenta todo aquele que vacila
E levanta todo aquele que tombou.!

Segunda Leitura - Cl 3, 12-17
“Por meio de Jesus Cristo dai graças a Deus, o Pai”

Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses 
Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por 

isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e 
paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, 
se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim 
perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor 
é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, à 
qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos. 
Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e 
admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos 
corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, em ação de 
graças. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do 
Senhor Jesus Cristo. Por meio dele dai graças a Deus, o Pai. Palavra do 
Senhor.

Evangelho - Jo 15, 9-17
“Isto é que vos ordeno: amai-vos uns aos outros”

Pr: O Senhor esteja convosco. As: Ele está no meio de nós.
Pr: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. As: 

Glória a vós Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: “Como meu Pai me 
amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes 
os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei 
os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, 
para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu 
mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém 
tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus 
amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo 
não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a 
conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas 
fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto 
e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele 
vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros”. Palavra 
da Salvação.

Sobre as oferendas
Ó Deus nós vos oferecemos este sacrifício de louvor pelos benefícios 

recebidos; dai-nos atribuir ao vosso nome o que a nós sem mérito algum nos 
concedestes. Por Cristo, nosso Senhor.

Prefácio comum IV (MR p. 459) O louvor, dom de Deus
Na Verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos 

graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-
poderoso.

Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos 
concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos 
aproximam de vós por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.

Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, 
unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando 
(dizendo) a uma só voz…
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Antífona da comunhão - Sl 137, 1
Senhor, de todo o coração vos rendo graças, porque ouvistes as palavras 

de minha boca.

Depois da comunhão
Ó Deus, vós nos destes como alimento espiritual o sacramento do 

vosso Filho, que oferecemos em ação de graças; concedei-nos, confortados 
por sua força e alegria, vos servir com maior solicitude e obter sempre novos 
benefícios. Por Cristo, nosso Senhor.

Preces da assembleia
PR: Irmãos e irmãs, iluminados pelo testemunho de São Camilo e de 

seus filhos, elevemos as nossas preces até Deus, dizendo com alegria:
AS: Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois Santo.
1. Pela Igreja, para que seja fiel à missão confiada por Jesus, de 

continuar, na história, sua atividade salvadora e curadora, rezemos:
2. Pelos ministros ordenados, para que sejam sinais do amor 

misericordioso de Jesus para com os enfermos e sofredores, rezemos:
3. Pelos governantes, para que tomem consciência do valor da vida e 

empreguem todos os esforços para preservar e promover a saúde de todos, 
rezemos:

4. Pelos profissionais da área da saúde, colaboradores das obras 
camilianas, e por todos os que cuidam dos doentes, para que compreendam 
cada vez mais o valor humano e cristão da sua missão, rezemos:

5. Pelos doentes, para que não se deixem abater pelas dores e 
sofrimentos, mas depositem sua confiança na bondade de Deus e na caridade 
dos irmãos, rezemos:

PR: Senhor, ouvi o clamor de vosso povo que sofre toda sorte de 
enfermidade, e não permitais que fechemos nossos corações aos irmãos que 
imploram nossa ajuda. Por Cristo, Senhor nosso.

AS. Amém.

Bênção de Instituições Camilianas 

Introdução 
Toda obra camiliana é destinada a exercer o carisma da misericórdia. 

Parte viva do carisma camiliano é crer em uma sociedade mais justa, ética e 
que priorize o fator humano. Para isso, a Província Camiliana Brasileira, há 
100 anos, orienta seu trabalho em favor das pessoas, para assegurar a elas: 
acesso à saúde de qualidade, educação, amparo e acolhimento, em situações 
de sofrimento e dor, proporcionando oportunidade àqueles que vivem à 
margem da sociedade. Todos, independentemente de suas condições, são alvo 
da atuação dos camilianos. Nesta bênção, imploremos a Deus a fidelidade 
no cumprimento do mandamento evangélico de cuidar dos enfermos, para 
sermos cada vez mais reconhecidos como seguidores de Cristo. 

RITOS INICIAIS 
Cel.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém!
Cel.: O Senhor Jesus, que recomendou aos seus discípulos que 

cuidassem uns dos outros e levassem alívio principalmente aos doentes e 
necessitados, esteja convosco.

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

LEITURA DA PALAVRA DE DEUS 
Evangelho Lc 10, 30-37
Irmãos, vamos ouvir as palavras do Santo Evangelho escrito por Lucas.  
Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de 

assaltantes, que lhe arrancaram tudo, espancaram-no e foram embora, 
deixando-o meio morto. Por acaso descia por aquele caminho um sacerdote, 
mas ao ver o homem, passou longe. Assim também um levita: chegou no 
lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Um samaritano, 
porém, que estava viajando, chegou perto dele e, ao vê-lo, moveu-se de 
compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas 
azeite e vinho. Depois, colocou-o sobre seu próprio animal e o levou a uma 
hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou dois denários e deu-
os ao dono da hospedaria, recomendando: ‘Cuida dele, e o que gastares 
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a mais, eu o pagarei quando voltar’. No teu parecer, qual dos três se fez 
próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: 
“Aquele que usou de misericórdia para com ele”. Então Jesus lhe disse: “Vai 
e faze o mesmo”. 

Palavra da Salvação. 
O celebrante, se for oportuno, dirige algumas palavras aos presentes 

explicando a leitura bíblica, o carisma de São Camilo e a missão da Ordem 
dos Ministros dos Enfermos. 

PRECES 
Cel.: Supliquemos humildemente a Cristo Senhor, que veio ao mundo 

para curar os doentes e consolar os aflitos:  
Todos: Abençoai, Senhor, os que em vós confiam. 
1.Viestes curar os enfermos e sarar os corações abatidos; entrai nesta 

casa, destinada a exercer o carisma da misericórdia. 
2.Anunciando o Evangelho do Reino, curavas toda enfermidade entre 

o povo; manifestai a todos a vossa bondade e misericórdia. 
3.Tocavas os doentes e eles saravam; amparai com o dom de vossa 

graça todas as pessoas que aqui forem recebidas. 
4.Destes aos vossos apóstolos a ordem de cuidar dos doentes; atendei 

as preces da vossa Igreja, que implora o conforto para eles. 
5. Prometestes dar uma recompensa divina aos que, em vosso nome, 

visitam os que sofrem e cuidam deles; aumentai em nós o sentimento de 
compaixão, para sabermos sempre vos ver e amar nos irmãos doentes. 

Concluamos nossas preces rezando juntos a oração do Senhor: Pai 
nosso...

Cel.: Senhor, nosso Deus, atendei as nossas preces, e fazei que a Palavra 
do vosso Filho seja acolhida por todos os doentes e profissionais da saúde. Ele 
que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém

ORAÇÃO DE BÊNÇÃO
Se o ministro for sacerdote ou diácono, conforme a oportunidade, 

estende as mãos e reza a oração da bênção: 
Senhor nosso Deus, cujo Filho, por virtude do Espírito Santo, curou 

nossas fraquezas e enfermidades, e enviando os discípulos para pregarem 

o Evangelho, ordenou-lhes que visitassem os doentes e cuidassem deles, 
também destes ao vosso servo São Camilo, o mesmo zelo que uma mãe tem 
para com seu único filho doente. Concedei que todas as pessoas e enfermos, 
que passarem por esta obra camiliana, sejam recebidos com toda afabilidade, 
e tratados com toda presteza pelos colaboradores camilianos, para que, 
experimentando o cuidado, entoem louvor sem fim à vossa misericórdia. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém!

CONCLUSÃO DO RITO

Cel.: Deus consolador dos aflitos e protetor dos necessitados, que 
vos reuniu nesta obra de misericórdia, vos conforte em suas necessidades, 
e cuidando dos irmãos com caridade e zelo, neles sirvais fielmente ao Cristo 
Senhor, que vive e reina para sempre. Amém!

Cel.: E a todos vós, aqui reunidos, abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo. 

Amém!
É louvável terminar o rito com um canto de ação de graças ou uma 

invocação a Nossa Senhora, se for oportuno. 



48  Texto Base e Subsídios Litúrgico – Camilianos – 100 anos de Missão no Brasil – 1922 / 2022 Texto Base e Subsídios Litúrgico – Camilianos – 100 anos de Missão no Brasil – 1922 / 2022 49

Bênção de Objetos para a Prática Devocional 

Introdução 
Os objetos simbólicos da piedade, que trouxestes para abençoar, 

manifestam de diversos modos a vossa fé. Eles servem para nos lembrar do 
amor do Senhor e aumentar a certeza de que Ele caminha conosco. Usando 
esses símbolos deveremos ser um testemunho de vida cristã no meio do 
mundo, e sejamos expressão da luz de Cristo em meio às trevas. 

RITOS INICIAIS 
Cel.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém! 
Cel.: A graça e a misericórdia da Santíssima Trindade estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

LEITURA DA PALAVRA DE DEUS 
Evangelho Lc 11, 9-10
E eu vos digo: pedi e vos será dado; buscai e achareis; batei e vos será 

aberto. Pois todo aquele que pede,  recebe; aquele que procura, acha; e ao  que 
bater, se lhe abrirá. 

Palavra da Salvação. 
O celebrante, se for oportuno, dirige algumas palavras aos presentes 

explicando o versículo bíblico e o significado da bênção.

ORAÇÃO DE BÊNÇÃO
Se o ministro for sacerdote ou diácono, conforme a oportunidade, 

estende as mãos sobre as pessoas e reza uma das orações de bênção: 
Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda bênção, pois vos alegrais 

com o vigor da piedade dos fiéis; permanecei ao lado deles, e concedei que 
eles usem estes sinais de fé e piedade para se transformarem na imagem do 
vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém!

BÊNÇÃO PARA VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS
Abençoai, Senhor, o vosso povo, que espera a graça e a misericórdia; 

concedei que alcancemos, por vossa generosidade, o que desejamos, por 
vossa própria inspiração. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!

ou
Senhor, nós vos pedimos que (...) receba o dom da santa bênção, para 

afastar de si todos os males e alcançar todos os bens que deseja. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém!

BÊNÇÃO DA ÁGUA
Senhor Deus todo-poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai 

esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos 
pecados, e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada 
do inimigo. Concedei, ó Deus, que, por vossa misericórdia, jorrem sempre 
para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de Vós com 
o coração puro, e evitar todo perigo do corpo e da alma. Por Cristo Nosso 
Senhor. Amém!

CONCLUSÃO DO RITO
Cel.: Deus, que nos revelou em Cristo a sua glória, vos conceda 

conformardes a vida à imagem dele, para que possais contemplá-lo face a 
face. Amém!

Cel.: E a todos vós, aqui reunidos, abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo. 

Amém 
É louvável terminar o rito com um canto de ação de graças ou uma 

invocação a Nossa Senhora, se for oportuno. 
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Bênção dos Profissionais da Saúde

Introdução 
Na Carta de Princípios das instituições camilianas compreendemos a 

grandeza da missão dos profissionais da saúde: “quanto aos profissionais de 
nossas entidades, estes constituem nosso principal e verdadeiro patrimônio. 
Graças a sua competência humana e profissional, os valores camilianos são 
preservados e implementados na prática. Procuramos desenvolver e aplicar 
uma política de recursos humanos visando a sua contínua capacitação 
humana e profissional. Buscamos criar um clima de união, fraternidade e 
corresponsabilidade em todos os níveis de atuação. Incentivamos a inserção 
dos profissionais em atividades missionárias e de voluntariado.” Nesta oração, 
queremos implorar a bênção de Deus sobre os profissionais da saúde para 
que, fortalecidos pelo carisma camiliano, cuidem dos doentes vendo neles a 
pessoa do Cristo, servindo-os como bons samaritanos.

RITOS INICIAIS 
Cel.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém! 
Cel.: O Senhor, que passou pelo mundo fazendo o bem, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. 

LEITURA DA PALAVRA DE DEUS 
Is 58, 1ab.5-11 “Reparte o pão com o faminto.” 
Irmãos, vamos ouvir as palavras do Profeta Isaías.  
Brada a plenos pulmões, sem desfalecer, faze troar tua voz como 

trombeta. É talvez um jejum assim que eu aprecio um dia em que uma 
pessoa se mortifica? Acaso basta andar de rosto caído como junco, deitar-se 
em saco e cinza? Chamarias isso de jejum, dia agradável ao Senhor? Não, 
o jejum que aprecio é este: Solta as algemas injustas, desata as brochas da 
canga, dá liberdade aos oprimidos e despedaça todo jugo! Reparte o pão 
com o faminto, acolhe em casa os pobres sem teto! Quando vires um 
homem sem roupa, veste-o e não te recuses a ajudar o próximo! Então tua 
luz romperá como a aurora, e tua ferida depressa ficará curada. Diante de 
ti marchará a tua justiça e atrás de ti a glória do Senhor. Então chamarás, 

e o Senhor te escutará, gritarás por socorro, e ele dirá: ‘Eis-me aqui!” Se 
removeres do teu meio a opressão, a denúncia falsa e a palavra malévola, se 
deres ao faminto do teu sustento e saciares o estômago das pessoas aflitas, 
então brilhará tua luz nas trevas, e tua escuridão se transformará em pleno 
meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e nas regiões áridas te saciará; 
renovará teu vigor, e serás como jardim bem regado, manancial cujas águas 
jamais se estancam. 

O celebrante, se for oportuno, dirige algumas palavras aos presentes 
explicando a leitura bíblica, o carisma de São Camilo e a missão da Ordem 
dos Ministros dos Enfermos. 

PRECES 
Cel.: Cristo Senhor, carregando em si as nossas enfermidades, nossas 

misérias e nossas dores, passou pelo mundo fazendo o bem, e nos deixou o 
exemplo para que seguíssemos os seus passos. Apoiados em sua caridade, 
vamos invocá-lo, dizendo: 

Todos: Senhor, ensinai-nos a servir aos irmãos. 
1.Por nossa causa vos fizestes pobre e viestes não para ser servido, mas 

para servir; concedei que também nós, amemos os irmãos e os ajudemos em 
suas necessidades. 

2.Pela redenção criastes um mundo novo em que os homens 
fossem próximos uns dos outros e se amassem; concedei que também nós, 
trabalhemos com entusiasmo para estabelecer no mundo o modo de viver o 
Evangelho. 

3.Quereis que todos os homens e mulheres sejam participantes dos 
vossos bens; suscitai no vosso povo, profissionais para a saúde movidos pela 
caridade, a exemplo de São Camilo. 

4.Quisestes que Maria, vossa Mãe, fosse também mãe nossa; fazei 
que, debaixo de sua proteção, nós a sintamos sempre como nossa celeste 
auxiliadora. 

Concluamos nossas preces rezando juntos a oração do Senhor: Pai 
nosso...

Cel.: Senhor, nosso Deus, atendei as nossas preces, e fazei que a Palavra 
do vosso Filho seja acolhida por todos os doentes e profissionais da saúde. Ele 
que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém! 
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ORAÇÃO DE BÊNÇÃO
Se o ministro for sacerdote ou diácono, pode estender as mãos e rezar 

a oração da bênção: 
Bendito sois Senhor, Deus de bondade, que nos destes em vosso Filho 

um admirável exemplo de caridade, e por ele recomendastes com empenho 
o mandamento do amor; cumulai de bênçãos estes vossos filhos e filhas que 
se dedicam nesta obra camiliana a ajudar os irmãos, para que na urgência das 
necessidades, eles vos sirvam fielmente no próximo com todas as suas forças, 
a exemplo de São Camilo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém! 

CONCLUSÃO DO RITO
Cel.: Se vos amais uns aos outros, lhes disse o Filho de Deus, terá o 

mundo certeza que sois discípulos meus. 
Cel.: E a todos vós, aqui reunidos, abençoe-vos Deus todo-poderoso, 

Pai e Filho e Espírito Santo. 
Amém!
O ministro convida todos os presentes a invocarem a proteção de 

Nossa Senhora da Saúde, se for oportuno, com a recitação da Salve Rainha. 

Bênção de Enfermos

Introdução 
A Igreja, seguindo o exemplo de Cristo e dos apóstolos, conservou 

o belo costume de abençoar os doentes. No número 47 da Constituição da 
Ordem dos Ministros dos Enfermos, lemos: “procuramos com afinco que 
os doentes batizados vivam a vida em Jesus Cristo e atinjam a santidade a 
que são chamados. À luz do Evangelho e segundo a modalidade adequadas 
ao nosso tempo, ajudamos os doentes a encontrarem uma resposta para os 
persistentes questionamentos do sentido da vida presente e futura, bem como 
o sentido da dor, do mal e da morte. Acompanhamo-los com a nossa presença 
e a nossa oração, especialmente nos momentos de incerteza e vulnerabilidade, 
tornando-nos nós mesmos sinal de esperança.” Nesta celebração, vamos 
recomendar a Deus os nossos irmãos enfermos, para que possam suportar com 
paciência todas as dores do corpo e do espírito, e saibam que, compartilhando 
os sofrimentos de Cristo, compartilharão também a sua consolação. 

RITOS INICIAIS 
Cel.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém!
Cel.: Irmãos, vamos bendizer ao Senhor, que passou pelo mundo 

fazendo o bem e curando a todos.
Todos: Bendito seja Deus para sempre. 

LEITURA DA PALAVRA DE DEUS 
Evangelho Mt 11,28-30
Irmãos, vamos ouvir as palavras do Santo Evangelho escrito por Mateus.  
Vinde a mim todos vós, fatigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 

Tomai sobre os ombros meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e 
humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Pois meu jugo é 
suave e meu peso é leve.  

Palavra da Salvação. 
O celebrante, se for oportuno, dirige algumas palavras aos presentes 

explicando a leitura bíblica, o carisma de São Camilo e a missão da Ordem 
dos Ministros dos Enfermos. 
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PRECES
Cel.: Irmãos, pela oração da nossa fé, supliquemos ao Senhor, 

invocando-o humildemente por nossos irmãos N. para que o Senhor 
misericordioso visite este doente e o conforte com essa visita, roguemos ao 
Senhor.

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 
1.Para que o liberte de todo mal, oremos. 
2.Para que alivie os sofrimentos de todos os doentes que aqui se 

encontram, oremos. 
3.Para que assista todos aqueles que estão a serviço dos enfermos, 

oremos. 
4.Para que liberte N. de todo pecado e tentação, oremos. 
5. Para que conceda vida e salvação a N. a quem recomendamos ao 

vosso nome, oremos. 
Concluamos nossas preces rezando juntos a oração do Senhor: Pai 

nosso...
Cel.: Senhor, nosso Deus, atendei as nossas preces, e fazei que a Palavra 

do vosso Filho seja acolhida por todos os doentes e profissionais da saúde. Ele 
que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém 

ORAÇÃO DE BÊNÇÃO
Se o ministro for sacerdote ou diácono, conforme a oportunidade, 

pode impor as mãos sobre os enfermos e rezar a oração da bênção: 
Senhor nosso Deus, que enviastes o vosso Filho ao mundo para carregar 

as nossas enfermidades e levar sobre si as nossas dores, nós vos suplicamos 
por estes vossos filhos enfermos, para que, com a paciência fortalecida e a 
esperança renovada, superem a doença por vossa bênção e voltem a gozar 
saúde por vossa ajuda. Por Cristo, nosso Senhor. Amém! 

CONCLUSÃO DO RITO
Cel.: Deus Pai vos dê a sua bênção. 
Amém! 
Cel.: Deus Filho vos conceda a saúde. 
Amém! 
Cel.: Deus Espírito Santo vos ilumine. 

Amém! 
Cel.: E a todos vós, aqui reunidos, abençoe-vos Deus todo-poderoso, 

Pai e Filho e Espírito Santo. 
Amém! 
O ministro convida todos os presentes a invocarem a proteção de 

Nossa Senhora da Saúde, se for oportuno, com a recitação da Salve Rainha. 
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Novena em Louvor a São Camilo de Lellis

(Orientação: Os cantos da novena estão como propostas no anexo 
do Hinário Litúrgico Camiliano. Assim os cantos de: entrada, aclamação 
ao Evangelho, canto de meditação, hino à São Camilo, fica a critério dos 
organizadores locais da novena. Apenas apresentamos como sugestão a 
Ladainha de São Camilo. Apresentamos também no início da novena, uma 
introdução, como memória histórica do centenário.)

PRIMEIRO DIA – A CRUZ VERMELHA

Memória Histórica - 1º dia: Primórdios da fundação no Brasil – o 
pedido do Bispo

Na casa de Santa Maria do Paraíso em Verona, no dia 05 de julho de 
1922, Província Lombardo-Vêneta da Ordem dos Ministros dos Enfermos, é 
anunciado o início da fundação no Brasil. O Pe. Geral Alfonso Maria Andrioli 
(1864-1922), convoca Pe. Inocente Radrizzani para iniciar os preparativos 
da viagem para o Brasil. A pedido do Arcebispo de Mariana, Dom Silvério 
Gomes Pimenta, que por intermédio de um sacerdote da diocese de Mariana, 
Pe. Teófilo Sanson, vigário de Sete Lagoas, MG, que enfermo, fora cuidado 
pelos camilianos, no Hospital Universitário de Pádua, Itália. No contato com 
os padres, capelães e outros, teve a inspiração de convidá-los para iniciar o 
Instituto no Brasil começando por tomar conta da assistência espiritual dos 
Hospitais de Belo Horizonte. O Pe. Teófilo Sanson escreve ao arcebispo de 
Mariana fazendo o pedido. O conteúdo da carta fora ignorado. Isso provocou 
um pedido oficial de Dom Silvério ao Superior dos Padres Camilianos de 
Pádua, para iniciar o trabalho em Mariana.

CANTO INICIAL
ANIMADOR: Caríssimos, rezemos sincera e devotamente esta 

Novena em louvor a São Camilo, nosso fundador e inspirador no seguimento 
de Jesus Cristo, o rosto da misericórdia do Pai.

ABERTURA
Reunidos num só coração e numa só alma, filhos e devotos de São 

Camilo. Invoquemos a Santíssima Trindade. (Cantando ou Rezando) 
T.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A.: Vinde, ó Deus, em nosso auxílio.
T.: Socorrei-nos sem demora.
A.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T.: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
ANIMADOR: Apresentemos nossas intenções espontâneas, para o 

primeiro dia de nossa Novena. 
ORAÇÃO DO DIA 
Oremos: Ó São Camilo, sabendo que não há maior amor do que dar a 

vida pelo irmão, suportaste com paciência diversas enfermidades durante a 
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vida, sem deixar o serviço em benefício dos doentes. Intercede junto a Deus 
para termos a força necessária a fim de vencer os males que afligem nossa 
vida, a de nossos parentes e amigos. Ajuda-nos a acolher a vontade divina em 
nossa vida. Assim seja. 

REFLETINDO SOBRE O TEMA:  A cruz vermelha 
A.: No sonho da mãe – Camila – germinava uma nova escola de 

caridade.
T.: São Camilo, ó santo da cruz vermelha, ensina-nos a amar e a servir.
A.: A opção pelos sofredores e doentes é opção do próprio Deus.
T.: São Camilo, ajuda-nos a ter um coração solidário.
PENSAMENTO – Enquanto procurava cuidar de sua ferida, Camilo 

de Lellis percebeu como os doentes de sua época, além de sofrer com a 
enfermidade, eram tratados com indiferença. Pedimos a graça da sensibilidade 
e do acolhimento.

ILUMINADOS PELA PALAVRA
Canto de aclamação:
Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor.
O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor.
Texto Bíblico: (Mt 14, 13-14)
ANIMADOR:  O Senhor esteja convosco
T: Ele está no meio de nós
ANIMADOR: Proclamação do Evangelho Segundo São Mateus:
T: Glória a vós Senhor
“A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar 

deserto, mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando 
desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão 
para ela e curou seus doentes.” Palavra da Salvação 

BREVE REFLEXÃO
CANTO MEDITATIVO 
PRECES
ANIMADOR: Dirijamos nossas preces a Deus, com fé e confiança por 

intercessão de São Camilo. (Cantando ou rezando): 
São Camilo Rogai por nós, intercedei a Deus por nós.
1. Que tenhamos um coração compassivo, que saiba amar, acolher, 

perdoar semelhantes ao Coração de Jesus: 

2. Que possamos contar com o auxílio de Deus, e jamais perder Deus 
que fala nos detalhes de nossa vida: 

3. Que todos aqueles que nos acompanham através das mídias sociais 
possam alcançar de Deus a segurança que esperam em suas vidas: 

4. Que sigamos os exemplos de São Camilo, vivendo a caridade 
incondicional: 

5. Rezemos por nossas famílias para que busquem viver os exemplos 
da Família de Nazaré: 

ANIMADOR – Atendei, Senhor, nossos pedidos (fazer o pedido), mas 
que antes se faça vossa vontade, por Cristo Nosso Senhor. T. Amém.

Pai Nosso... Ave Maria...Glória ao Pai...
SAUDAÇÃO MARIANA
ANIMADOR: Voltando nosso Olhar a Nossa Senhora, a qual nosso 

Pai fundador tinha tanto apreço e devoção e a ela saudemos. (Cantando ou 
Rezando) 

Salve Rainha mãe de Deus, / És Senhora nossa mãe, nossa doçura, / 
Nossa luz, doce Virgem Maria. / Nós a ti clamamos, filhos exilados, / Nós a 
ti voltamos nosso olhar confiante. / Volta para nós, oh mãe, / Teu semblante 
de amor. / Dá-nos teu Jesus, oh mãe, / quando a noite passar. / Salve Rainha 
mãe de Deus, / És auxilio dos cristãos, / Oh mãe clemente, mãe piedosa, / 
Doce Virgem Maria.

AOS PÉS DE CAMILO 
ANIMADOR: Os Santos foram aqueles que seguiram os passos do 

Cristo, mesmo diante dos ventos contrários da Vida. Se reclinaram a exemplo 
de João, sobre o peito de Jesus, e de seu coração aprenderem os mistérios 
mais sublimes do Coração de Deus. São Camilo se fez servo, vivendo o amor 
incondicional pelos doentes. Por ele chamados de as pupilas do Coração de 
Deus. Hoje é honrado por nós porque antes de tudo foi honrado por Deus, que 
cobriu sua alma de pureza e virtudes. Por isso Invoquemos sua intercessão.  

LADAINHA DE SÃO CAMILO
ORAÇÃO À SÃO CAMILO DE LELLIS – Glorioso São Camilo, volve 

um olhar de misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os assistem. 
Concede aos doentes aceitação cristã, confiança na bondade e no poder de 
Deus. Dá aos que cuidam dos doentes competência, dedicação e amor. Ajuda-
os a entender o mistério do sofrimento como meio de redenção e caminho 
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para Deus. Tua proteção conforte os doentes e seus familiares e os encoraje 
na vivência do amor. Abençoa os que se dedicam aos enfermos, e que o bom 
Deus conceda paz e esperança a todos. Amém. São Camilo de Lellis, roga a 
Deus por nós. 

ANIMADOR: Com fé e Devoção, cantemos o Hino de São Camilo de 
Lellis.

Hino a São Camilo (a escolher)
ANIMADOR: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 

princípio agora e sempre. Amém.
DESPEDIDA/ENVIO: 
P. O Senhor esteja convosco
T. Ele está no meio de nós 
P. A nossa proteção está no nome do Senhor
T. Que fez o céu e a terra
P. Bendito seja o nome do Senhor
T. Agora e para sempre
BENÇÃO DA FAMÍLIA 
OREMOS: Nós Vos bendizemos, Senhor, que, na vossa infinita 

misericórdia, quisestes que o vosso Filho, feito homem, fizesse parte 
duma família humana, crescendo no ambiente da intimidade doméstica e 
conhecendo as suas preocupações e alegrias. Humildemente vos pedimos, 
Senhor: guardai e protegei esta família, para que, fortalecida pela vossa graça, 
goze de prosperidade, viva na concórdia e, como Igreja doméstica, seja no 
mundo testemunha da vossa glória. Por Nosso Senhor. T. Amém 

Nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu com a sua família em Nazaré, 
esteja sempre presente na vossa família, a defenda de todo o mal e vos conceda 
a graça de serdes um só coração e uma só alma. T. Amém 

P. Por intercessão de São Camilo abençoei-vos o Deus todo poderoso: 
Pai, Filho e Espírito Santo.

P. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
T. Graças a Deus.

SEGUNDO DIA DA NOVENA - O NASCIMENTO DE SÃO CAMILO

Memória Histórica - 2º dia: Pe. Inocente Radrizzani o missionário 
camiliano do Norte da Itália

No dia 20 de agosto de 1922, em Verona, Província Lombardo-Vêneta, na 
casa de Santa Maria do Paraíso, na solenidade da Assunção de Nossa Senhora, 
foi o dia escolhido pelo Pe. Inocente pare se despedir da sua comunidade. 
Foi afetuosa aquela despedida. Após a Santa Missa cantada, padres, clérigos 
e irmãos reuniram-se num ágape fraterno. Preparando-se para partir para o 
novo mundo e em novas terras deveria continuar mostrando o seu amor pela 
Ordem dos Ministros dos Enfermos e testemunhar o cuidado aos enfermos. 
Homem de fé inabalável na Providência divina, espírito de liderança, 
espiritualidade orante e visão de futuro. Preocupado com as vocações e com 
as missões camilianas. Agradecemos ao Deus da vida pela doação e pelo lindo 
testemunho que Pe. Inocente deixou como herança para a ordem no Brasil.

CANTO INICIAL 
ANIMADOR: Caríssimos, rezemos sincera e devotamente esta 

Novena em louvor a São Camilo, nosso fundador e inspirador no seguimento 
de Jesus Cristo, o rosto da misericórdia do Pai.

ABERTURA
Reunidos num só coração e numa só alma, filhos e devotos de São 

Camilo. Invoquemos a Santíssima Trindade. (Cantando ou Rezando) 
T.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A.: Vinde, ó Deus, em nosso auxílio.
T.: Socorrei-nos sem demora.
A.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T.: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
ANIMADOR: Apresentemos nossas intenções espontâneas, para o 

primeiro dia de nossa Novena. 
ORAÇÃO DO DIA – 
Oremos: Ó São Camilo, impressionado com o abandono em que 

viviam os enfermos, recebeste de Jesus a inspiração de criar uma companhia 
de irmãos para cuidar com amor dos doentes. Ajuda-nos a entender que é 
importante, diante de Deus, tratar com amor quem sofre. Nos momentos 
difíceis da vida, dá-nos coragem para não desanimar. Assim seja.
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REFLETINDO SOBRE O TEMA:  O NASCIMENTO DE SÃO 
CAMILO

A.: Camilo nasceu numa família temente a Deus, aos 25 de maio de 
1550.

T.: “O que temos pertence aos pobres, e só o que lhes damos torna-
se nosso”.

A.: Esteve junto aos doentes, sobretudo, nos momentos de incertezas, 
para ser sinal de esperança.

T.: “Cuidem dos doentes, com o mesmo amor com que uma mãe 
ama seu filho único doente”. 

PENSAMENTO – Sabemos que Deus nos criou para a alegria, o 
prazer, a felicidade. O sofrimento não é desejo de Deus; no entanto, das 
situações difíceis da vida é possível tirar lições valiosas. Foi assim na vida de 
São Camilo. Peçamos a graça de aprender com o sofrimento.

ILUMINADOS PELA PALAVRA
CANTO DE ACLAMAÇÃO
É como a chuva que lava é como fogo que arrasa tua Palavra é assim 

não passa por mim sem deixar um sinal (bis) 
Texto Bíblico: Mc 10, 46-52
ANIMADOR:  O Senhor esteja convosco
T: Ele está no meio de nós
ANIMADOR: Proclamação do Evangelho Segundo São Marcos:
T: Glória a vós Senhor
Chegaram a Jericó. Ao sair dali Jesus, seus discípulos e numerosa 

multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, Bartimeu, que 
era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: 
“Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim!”. Muitos o repreendiam, 
para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: “Filho de Davi, tem 
compaixão de mim!”. Jesus parou e disse: “Chamai-o”. Chamaram o cego, 
dizendo-lhe: “Coragem! Levanta-te, ele te chama”. Lançando fora a capa, 
o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. .Jesus, tomando a palavra, 
perguntou-lhe: “Que queres que te faça?” “Rabôni” –, respondeu-lhe o 
cego – “que eu veja!”. Jesus disse-lhe: “Vai, a tua fé te salvou”. No mesmo 
instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho.”  Palavra 
da Salvação 

BREVE REFLEXÃO 
CANTO MEDITATIVO 
PRECES 
ANIMADOR: Dirijamos nossas Preces ao Bom Pastor, para que por 

intermédio de São Camilo escute nossas súplicas. (Cantando ou rezando) 
São Camilo Rogai por nós intercedei a Deus por nós.
Por todos aqueles que sofrem provações para que não desanimem em 

sua caminhada, mas se mantenham firmes na fé, cantemos:
Ensina-nos a perceber teu rosto nos sofredores, cantemos:
Rezemos por toda a Nossa Igreja para que continue a semear a paz e a 

esperança aos corações, cantemos:
Rezemos pela nossa Província Camiliana, para que seja sinal de luz e 

esperança ao nosso povo, de maneira especial aos enfermos, cantemos:
(Pai- Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 
ANIMADOR: Senhor Jesus, estas são as preces que vos dirigimos com 

simplicidade e fé olhai por aquelas que ficaram no íntimo de nosso coração. 
Por Cristo Nosso Senhor. T. Amém

SAUDAÇÃO MARIANA
ANIMADOR: Voltando nosso Olhar a Nossa Senhora, a qual nosso 

Pai fundador tinha tanto apreço e devoção e a ela saudemos. (Cantando ou 
Rezando) 

Salve Rainha mãe de Deus, / És Senhora nossa mãe, nossa doçura, / 
Nossa luz, doce Virgem Maria. / Nós a ti clamamos, filhos exilados, / Nós a ti 
voltamos nosso olhar confiante. / Volta para nós, oh mãe, / Teu semblante de 
amor. / Dá-nos teu Jesus, oh mãe, / quando a noite passar. / Salve Rainha mãe 
de Deus, / És auxilio dos cristãos, / Oh mãe clemente, mãe piedosa, / Doce 
Virgem Maria.

AOS PÉS DE CAMILO 
ANIMADOR: São Camilo viveu com disponibilidade o Chamado 

de Deus. Entregou sua via ao cuidado com os doentes e sofredores. Com 
uma mãe cuida de seu filho querido assim ele os dedicava sua atenção. 
Compreendeu o mandamento do Amor dado pelo Cristo. E mais que 
simplesmente pregar este Amor o testemunhou na sua vida. Por isso 
invoquemos sua intercessão.

LADAINHA DE SÃO CAMILO
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OREMOS: Ó Deus que escolhestes São Camilo para ensinar uma nova 
maneira de caridade para com os enfermos, fazei que sigamos seu exemplo 
dando-nos inteiramente aos que sofrem como leal testemunha do seu amor. 
Por Cristo nosso Senhor. T: Amém

ORAÇÃO Á SÃO CAMILO DE LELLIS – Glorioso São Camilo, volve 
um olhar de misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os assistem. 
Concede aos doentes aceitação cristã, confiança na bondade e no poder de 
Deus. Dá aos que cuidam dos doentes competência, dedicação e amor. Ajuda-
os a entender o mistério do sofrimento como meio de redenção e caminho 
para Deus. Tua proteção conforte os doentes e seus familiares e os encoraje 
na vivência do amor. Abençoa os que se dedicam aos enfermos, e que o bom 
Deus conceda paz e esperança a todos. Amém. São Camilo de Lellis, roga a 
Deus por nós. 

ANIMADOR: Com fé e Devoção, cantemos o Hino de São Camilo de 
Lellis.

HINO A SÃO CAMILO (A ESCOLHER)
ANIMADOR: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 

princípio agora e sempre. Amém.
DESPEDIDA/ENVIO: 
BÊNÇÃO DA SAÚDE 
P. Deus Pai, vos conceda a sua benção. T. Amém.
P. Deus Jesus Cristo Filho vos conceda a saúde dos enfermos. T. Amém. 
P. O Espírito Santo vos ilumine e console. T. Amém.
Oremos: O Senhor vos abençoe e proteja, volva seu olhar e tenha 

compaixão de vós. Que o Senhor mostre sua face misericordiosa e vos dê a 
paz e vos conceda a almejada saúde. Jesus que aliviou os sofrimentos, curou 
as doenças e libertou os possessos do mal, afaste de vós todos os males e 
enfermidades. Vos abençoe Jesus Cristo com sua Mãe, a Virgem Maria. T. 
Amém

P. Abençoe-vos o Deus todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
T. Amém
P. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
T. Graças a Deus.

TERCEIRO DIA DA NOVENA -  A JUVENTUDE DE SÃO CAMILO

Memória Histórica - 3º dia: Pe. Eugenio Dalla Giácoma – o 
companheiro da missão camiliana no Brasil

O Pe. Eugenio Dalla Giácoma, fora escolhido pelo padre Geral Alfonso 
Maria Andrioli, para ser o companheiro missionário em terras brasileiras. Logo 
que ficara sabendo da notícia da vinda para o Brasil, Pe. Inocente e Pe. Eugenio 
começaram os preparativos e as práticas para o embarque. Antes de deixar a 
Itália, foram pela última vez, visitar o padre Geral que estava de cama, gravemente 
enfermo. Escondia as dores lancinantes e contínuas com doce e constante sorriso. 
Deu várias recomendações aos missionários e, em tom paternal os abençoou 
para a nova empreitada. Na missão no Brasil teve as seguintes funções: cronista 
da ordem e encarregado da parte administrativa da missão.

CANTO INICIAL
ANIMADOR: Caríssimos, rezemos sincera e devotamente esta 

Novena em louvor a São Camilo, nosso fundador e inspirador no seguimento 
de Jesus Cristo, o rosto da misericórdia do Pai.

ABERTURA
Reunidos num só coração e numa só alma, filhos e devotos de São 

Camilo. Invoquemos a Santíssima Trindade. (Cantando ou Rezando) 
T.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A.: Vinde, ó Deus, em nosso auxílio.
T.: Socorrei-nos sem demora.
A.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T.: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
ANIMADOR: Apresentemos nossas intenções espontâneas, para o 

primeiro dia de nossa Novena. 
ORAÇÃO DO DIA
Oremos – Ó São Camilo, inspirado pelo exemplo do bom samaritano, 

tanto lutaste para melhorar o atendimento aos doentes. Faz que, em nosso 
país, haja mais preocupação e responsabilidade na assistência aos doentes, 
nos hospitais e em todos os ambientes de saúde. Dá aos que têm saúde sempre 
mais alegria em atender os enfermos. Que todos creiam na imensa riqueza de 
bens que Deus reserva àqueles que o amam e amam seus irmãos. Assim seja.

REFLETINDO SOBRE O TEMA – A juventude de São Camilo 
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A.: Na adolescência, Camilo ficou órfão de pai e mãe. Nas venturas e 
desventuras da vida, tornou-se soldado e tomou gosto pelos jogos.

T.: Por Deus, somos impelidos a crescer no amor solidário pela 
prática da generosidade e fraternidade.

A.: Camilo passou por muitas dificuldades e sofrimentos; no entanto, 
a graça de Deus o guiava pelas estradas da vida. 

T.: Assim, como São Camilo, sejamos fiéis à prática das obras de 
misericórdia, corporais e espirituais. 

PENSAMENTO -  A experiência de vida de São Camilo fez com que 
ele percebesse a presença de Jesus nos sofredores. Para ele, cuidar de um 
doente era o mesmo que cuidar do próprio Filho de Deus.

ILUMINADOS PELA PALAVRA
Canto de aclamação
Palavras de Salvação somente o céu tem pra dar, por isso o meu coração 

se abre para escutar.  
Texto Bíblico (Lc 10, 25-37) 
ANIMADOR:  O Senhor esteja convosco
T: Ele está no meio de nós
ANIMADOR: Proclamação do Evangelho Segundo São Lucas
T: Glória a vós Senhor
Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e perguntou a Jesus para 

O experimentar: “Mestre, que hei de fazer para receber como herança a vida 
eterna?”. Jesus disse-lhe: “Que está escrito na lei? Como lês tu?”. Ele respondeu: 
“Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, 
com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento; e ao próximo como 
a ti mesmo”. Disse-lhe Jesus: “Respondeste bem. Faz isso e viverás”. Mas ele, 
querendo justificar-se, perguntou a Jesus: “E quem é o meu próximo?”. Jesus, 
tomando a palavra, disse: “Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu 
nas mãos dos salteadores. Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no 
e foram-se embora, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia pelo 
mesmo caminho um sacerdote; viu-o e passou adiante. Do mesmo modo, 
um levita que vinha por aquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas 
um samaritano, que ia de viagem, passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se 
de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas deitando azeite e vinho, 
colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou 

dele.  No dia seguinte, tirou duas moedas, deu-as ao estalajadeiro e disse: 
‘Trata bem dele; e o que gastares a mais eu to pagarei quando voltar’. Qual 
destes três te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos 
dos salteadores?”. O doutor da lei respondeu: “O que teve compaixão dele”. 
Disse-lhe Jesus: “Então vai e faz o mesmo”.  Palavra da Salvação

BREVE REFLEXÃO 
CANTO MEDITATIVO 
PRECES
ANIMADOR: Dirijamos nossas preces a Deus, com fé e confiança por 

intercessão de São Camilo. (Cantando ou Rezando)
São Camilo Rogai por nós, intercedei a Deus por nós.
Pelos nossos jovens para que cresçam em sabedoria e graça diante de 

Deus, cantemos:
Por todos nós aqui presentes em assembleia, para que, testemunhemos 

Deus nos pecados detalhes de nossa vida, cantemos:
Por todos os vocacionados a quem o Senhor chama a segui-lo, a 

exemplo de São Camilo, imitem fielmente a Cristo pobre, cantemos:
Por aqueles que mais sofrem neste mundo, para que sintam a proteção 

e o amor de Deus e não desanimem em sua caminhada, cantemos: 
(Pai- Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 
ANIMADOR: Senhor nosso Pai, estas são as preces que vos dirigimos 

com simplicidade e fé olhai por aquelas que ficaram no íntimo de nosso 
coração. Por Cristo Nosso Senhor. T: Amém

SAUDAÇÃO MARIANA
ANIMADOR: Voltando nosso Olhar a Nossa Senhora, a qual nosso 

Pai fundador tinha tanto apreço e devoção e a ela saudemos. (Cantando ou 
Rezando) 

Salve Rainha mãe de Deus, / És Senhora nossa mãe, nossa doçura, / Nossa 
luz, doce Virgem Maria. / Nós a ti clamamos, filhos exilados, / Nós a ti voltamos 
nosso olhar confiante. / Volta para nós, oh mãe, / Teu semblante de amor. / Dá-
nos teu Jesus, oh mãe, / quando a noite passar. / Salve Rainha mãe de Deus, / 
És auxilio dos cristãos, / Oh mãe clemente, mãe piedosa, / Doce Virgem Maria.

AOS PÉS DE CAMILO 
ANIMADOR: “São Camilo fez uma experiência marcante com o 

crucificado que o marcou profundamente. Se deixou interpelar pelo o amor 
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de Deus. E anunciou este amor aos mais necessitados.” Por isso clamemos de 
Deus sua intercessão por nós.

LADAINHA DE SÃO CAMILO 
ORAÇÃO Á SÃO CAMILO DE LELLIS – Glorioso São Camilo, volve 

um olhar de misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os assistem. Concede 
aos doentes aceitação cristã, confiança na bondade e no poder de Deus. Dá aos 
que cuidam dos doentes competência, dedicação e amor. Ajuda-os a entender 
o mistério do sofrimento como meio de redenção e caminho para Deus. Tua 
proteção conforte os doentes e seus familiares e os encoraje na vivência do amor. 
Abençoa os que se dedicam aos enfermos, e que o bom Deus conceda paz e 
esperança a todos. Amém. São Camilo de Lellis, roga a Deus por nós. 

ANIMADOR: Com fé e Devoção, cantemos o Hino de São Camilo de 
Lellis.

HINO A SÃO CAMILO
ANIMADOR: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 

princípio agora e sempre. Amém.
DESPEDIDA/ENVIO: 
P. O Senhor esteja convosco
T. Ele está no meio de nós 
P. A nossa proteção está no nome do Senhor
T. Que fez o céu e a terra
P. Bendito seja o nome do Senhor
T. Agora e para sempre
BÊNÇÃO DOS JOVENS
Oremos 
Deus misericordioso, que em Teu imenso amor de Pai, enviastes Seu 

amado Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, para nos trazer a salvação; conceda-
nos a bênção e a proteção, para que superemos as trevas e ressuscitemos com 
Cristo para uma vida nova; e, animados pela força do vosso Santo Espírito, 
sejamos sempre testemunhas de Tua bondade, santificando nossa vida cotidiana 
com gestos que produzam frutos de santidade e sementes de paz. Amém!

P. Por intercessão de São Camilo abençoei-vos o Deus todo poderoso: 
Pai, Filho e Espírito Santo.

P. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
T. Graças a Deus.

QUARTO DIA DA NOVENA-  A CONVERSÃO DE SÃO CAMILO

Memória Histórica - 4º dia: Palavras de motivação do Padre Geral 
Alfonso Maria Andrioli

O Pe. Andriolli(1864-1922), Padre Geral da Ordem dos Ministros dos 
Enfermos, que pelo preparo e santidade podia estar ao lado de Dom Silvério, 
nas breves linhas da carta do Arcebispo de Mariana leu como uma ordem de 
Deus para enviar seus filhos para o Brasil. Determinou o início da fundação 
brasileira. Bastante enfermo, o Pe. Geral recebe os novos missionários e os 
encorajou para a missão com palavras de ânimo e motivação: “Eu não posso 
morrer contente sem ver iniciada esta missão... Ó sim... é vontade de Deus”. 
Ainda deu várias recomendações aos seus filhos, e em tom paternal, quase 
profético, acrescentou: “Deus vos acompanhe; se for obra de Deus, e disso tenho 
profunda convicção, tereis que sofrer... e logo... imediatamente; ficai sabendo, 
porém, que minha vida está oferecida pelo bom êxito da Missão Brasileira”. E 
lançou sobre os padres Inocente e Eugenio a sua bênção.

CANTO INICIAL
ANIMADOR: Caríssimos, rezemos sincera e devotamente esta 

Novena em louvor a São Camilo, nosso fundador e inspirador no seguimento 
de Jesus Cristo, o rosto da misericórdia do Pai.

ABERTURA
Reunidos num só coração e numa só alma, filhos e devotos de São 

Camilo. Invoquemos a Santíssima Trindade. (Cantando ou Rezando) 
T.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A.: Vinde, ó Deus, em nosso auxílio.
T.: Socorrei-nos sem demora.
A.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T.: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
ANIMADOR: Apresentemos nossas intenções espontâneas, para o 

primeiro dia de nossa Novena. 
ORAÇÃO DO DIA
Oremos – Ó São Camilo, por vosso extraordinário amor aos enfermos, 

foste declarado pela Igreja padroeiro dos hospitais, doentes e profissionais 
da saúde. Intercede, junto a Deus em favor dos médicos, enfermeiros e de 
todos os que cuidam dos doentes, para que tenham sempre bom coração, 
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entusiasmo e competência no trabalho. Faz com que se lembrem das palavras 
de Jesus: “Todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequenos, que são 
meus irmãos, foi a mim que o fizestes!” Assim seja. T. Amém 

REFLETINDO SOBRE O TEMA – A conversão de São Camilo 
A.: Nos desencontros da vida, Camilo foi resgatado para ser cuidador 

da vida dos fracos e doentes.
T.: Sua vivência espiritual faz-nos refletir sobre o valor e o sentido 

da vida humana. 
A.: Pesava em Camilo não somente o pecado, mas o tempo desperdiçado 

e distante de Deus. 
T.: “Que cegueira a minha, a de não ter te conhecido antes, Senhor!”
PENSAMENTO - Um dos muitos exemplos que podemos aprender 

da vida de São Camilo é sua persistência. Quando percebeu que era vontade 
de Deus que ele fundasse uma obra de atendimento aos doentes, enfrentou 
oposição, inclusive, de gente da Igreja. Mesmo assim, não desistiu.

ILUMINADOS PELA PALAVRA
Canto de aclamação: Aleluia, aleluia a minha abrirei. Aleluia, aleluia, 

Cristo é meu Rei.
Texto Bíblico Mt 25, 34-40
ANIMADOR:  O Senhor esteja convosco
T: Ele está no meio de nós
ANIMADOR: Proclamação do Evangelho Segundo São Mateus.
T: Glória a vós Senhor
Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde benditos de 

meu Pai! Recebei como herança o Reino que meu Pai vos preparou desde a 
criação do mundo! Pois eu estava com fome e me destes de comer; eu estava 
com sede e me destes de beber; eu era estrangeiro e me recebestes em casa; eu 
estava nu e me vestistes; eu estava doente e cuidastes de mim; eu estava na 
prisão e fostes me visitar’. Então os justos lhe perguntarão: ‘Senhor, quando 
foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de 
beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e 
sem roupa e te vestimos?  Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos 
te visitar?’  Então o Rei lhes responderá: ‘Em verdade eu vos digo, que todas 
as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que 
o fizestes!’

Palavra da Salvação
BREVE REFLEXÃO 
CANTO MEDITATIVO 
PRECES 
ANIMADOR: Dirijamos nossas Preces ao Cristo, para que por 

intermédio de São Camilo escute nossas súplicas (Cantando ou rezando) 
São Camilo Rogai por nós intercedei a Deus por nós.
Pelas Igrejas do mundo inteiro, para que, vivendo atentas à voz do 

Espírito, sejam santas em todos os seus filhos, cantemos:
Por todos nós, chamados à santidade, para que, a exemplo de São 

Camilo, vivamos a Páscoa do Senhor ressuscitado, cantemos:
Por todos aqueles que servem os irmãos, para que, a exemplo de São 

Camilo, saibam reconhecer a Jesus Cristo nos mais necessitados, cantemos:
Pelos jovens a quem o Senhor chama a segui-lo, para que, a exemplo de 

São Camilo, imitem fielmente a Cristo pobre, cantemos: 
(Pai-Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 
ANIMADOR: Senhor Jesus Cristo, estas são as preces que vos 

dirigimos com simplicidade e fé olhai por aquelas que ficaram no íntimo de 
nosso coração. Por Cristo Nosso Senhor. T: Amém 

SAUDAÇÃO MARIANA
ANIMADOR: Voltando nosso Olhar a Nossa Senhora, a qual nosso 

Pai fundador tinha tanto apreço e devoção e a ela saudemos. (Cantando ou 
Rezando) 

Salve Rainha mãe de Deus, / És Senhora nossa mãe, nossa doçura, / 
Nossa luz, doce Virgem Maria. / Nós a ti clamamos, filhos exilados, / Nós a ti 
voltamos nosso olhar confiante. / Volta para nós, oh mãe, / Teu semblante de 
amor. / Dá-nos teu Jesus, oh mãe, / quando a noite passar. / Salve Rainha mãe 
de Deus, / És auxilio dos cristãos, / Oh mãe clemente, mãe piedosa, / Doce 
Virgem Maria.

AOS PÉS DE CAMILO 
ANIMADOR:  Fomos feitos à imagem de Deus, por isso procuremos 

ser santos como Deus é Santo. São Camilo buscou seguir os passos de Jesus 
mesmo diante de suas misérias e hoje por nós é amado e venerado. Por isso: 

LADAINHA DE SÃO CAMILO
ORAÇÃO Á SÃO CAMILO DE LELLIS – Glorioso São Camilo, volve 
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um olhar de misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os assistem. 
Concede aos doentes aceitação cristã, confiança na bondade e no poder de 
Deus. Dá aos que cuidam dos doentes competência, dedicação e amor. Ajuda-
os a entender o mistério do sofrimento como meio de redenção e caminho 
para Deus. Tua proteção conforte os doentes e seus familiares e os encoraje 
na vivência do amor. Abençoa os que se dedicam aos enfermos, e que o bom 
Deus conceda paz e esperança a todos. Amém. São Camilo de Lellis, roga a 
Deus por nós. 

ANIMADOR: Com fé e Devoção, cantemos o Hino de São Camilo de 
Lellis.

HINO A SÃO CAMILO
ANIMADOR: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 

princípio agora e sempre. Amém.
DESPEDIDA/ENVIO: 
P. O Senhor esteja convosco
T. Ele está no meio de nós 
P. A nossa proteção está no nome do Senhor
T. Que fez o céu e a terra
P. Bendito seja o nome do Senhor
T. Agora e para sempre
BÊNÇÃO DA ÁGUA 
Oremos 
Senhor Deus todo-poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai 

esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos 
pecados, e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do 
inimigo.  Concedei, ó Deus, que, por vossa Misericórdia, jorrem sempre para 
nós as águas da salvação para que possamos nos aproximar de Vós com o 
coração puro e evitar todo perigo do corpo e da alma. Por Cristo Nosso 
Senhor. T: Amém! 

P. Por intercessão de São Camilo abençoei-vos o Deus todo poderoso: 
Pai, Filho e Espírito Santo.

P. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
T. Graças a Deus.

QUINTO DIA DA NOVENA - O CHAMADO DE SÃO CAMILO

Memória Histórica - 5º dia: A partida da Itália e a chegada ao Brasil 
– a terra de Santa Cruz

No dia 29 de agosto de 1922, embarcaram em Gênova, Itália, rumo 
ao Brasil. Comovidos pelas demonstrações de afeto dos irmãos religiosos de 
Verona. Viajaram 17 dias, singrando o Atlântico, cheio de contratempos, e 
com a triste previsão de não mais encontrar com Dom Silvério, que estava 
nos últimos dias de vida. Eram duas da noite, do dia 15 de setembro de 1922, 
o modesto navio chamado PINCIO entrava nas águas da Guanabara, no Rio 
de Janeiro. Pe. Inocente Radrizzani assim descreve: “Espetáculo emocionante. 
Lá no alto o céu sereno matizado de estrelas; cá embaixo o anfiteatro da 
praia, os morros do Corcovado, do Pão de Açúcar, os soberanos edifícios 
extraordinariamente iluminados; nas águas que nos separavam do continente, 
naves, couraçados refulgentes numa fantasmagoria de luzes multicores.”  O 
Brasil acabava de celebrar o primeiro centenário de sua independência. Tudo 
revelava júbilo e festa. Às 10 horas desembarcaram na terra de Santa Cruz.

CANTO INICIAL
ANIMADOR: Caríssimos, rezemos sincera e devotamente esta 

Novena em louvor a São Camilo, nosso fundador e inspirador no seguimento 
de Jesus Cristo, o rosto da misericórdia do Pai.

ABERTURA
Reunidos num só coração e numa só alma, filhos e devotos de São 

Camilo. Invoquemos a Santíssima Trindade. (Cantando ou Rezando) 
T.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A.: Vinde, ó Deus, em nosso auxílio.
T.: Socorrei-nos sem demora.
A.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T.: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
ANIMADOR: Apresentemos nossas intenções espontâneas, para o 

primeiro dia de nossa Novena. 
ORAÇÃO DO DIA
Oremos – Ó São Camilo, meditando as palavras de Jesus, “Todas as 

vezes que fizestes isso a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi 
a mim que o fizestes”, recebeste de Deus tão grande fé, a ponto de considerar 
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o doente como se fosse a pessoa de Jesus. Ajuda-nos a crescer na fé, para 
ter um amor sempre maior aos doentes e disposição de servi-los, lembrando 
tua recomendação de cuidar do doente como a mãe trata de seu filho único 
doente. Assim seja.

REFLETINDO SOBRE O TEMA – O CHAMADO DE SÃO CAMILO 
A: Camilo desejava ser frade capuchinho, mas uma ferida no pé o 

levou ao hospital, onde descobriu sua verdadeira vocação.
T: “Os hospitais são nossos jardins e nossa missão” 
A: No crucifixo, Camilo encontrava coragem e força para suportar 

todo sofrimento, inveja e obstáculos.
T: “Avante, pusilânime! Essa obra é minha e não tua!”.
PENSAMENTO -  São Camilo é um grande homem não só pelas obras 

que realizou. No entanto, ele é um grande santo da Igreja porque tudo o que 
fez, realizou por amor ao próximo, o fez por vocação e amor a Deus, que 
sintetiza todo o ensinamento evangélico.

ILUMINADOS PELA PALAVRA
Canto de aclamação:  
Senhor que a tua Palavra transforme a nossa vida queremos caminhar 

com retidão na tua luz (bis) 
Texto Bíblico (Jo 15, 7-13) 
ANIMADOR:  O Senhor esteja convosco
T: Ele está no meio de nós
ANIMADOR: Proclamação do Evangelho Segundo João.
T: Glória a vós Senhor
“Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em 

vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, 
para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como o Pai me ama, 
assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se guardardes os meus 
mandamentos, sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os 
mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para 
que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Este é 
o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém 
tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos.” Palavra 
da Salvação

BREVE REFLEXÃO 

CANTO MEDITATIVO 
PRECES 
ANIMADOR: Dirijamos nossas Preces a Deus, para que por 

intermédio de São Camilo escute nossas súplicas. (Cantando ou rezando) 
São Camilo Rogai por nós intercedei a Deus por nós.
Pelas nossas comunidades (paroquiais), para que os seus pastores e os 

seus fiéis deem testemunho de fidelidade a Cristo, cantemos:  
Por todos nós aqui presentes em assembleia, para que, na vinda de 

Cristo Salvador, Ele nos ponha à sua direita no seu Reino, cantemos:
Por todos os vocacionados a quem o Senhor chama a segui-lo, a 

exemplo de São Camilo, imitem fielmente a Cristo pobre, cantemos:
Por aqueles que mais sofrem neste mundo, para que sintam a proteção 

e o amor de Deus e n’Ele ponham a sua esperança, cantemos: 
(Pai-Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 
ANIMADOR: Senhor nosso Pai, estas são as preces que vos dirigimos 

com simplicidade e fé olhai por aquelas que ficaram no íntimo de nosso 
coração. Por Cristo Nosso Senhor. T. Amém.

SAUDAÇÃO MARIANA
ANIMADOR: Voltando nosso Olhar a Nossa Senhora, a qual nosso 

Pai fundador tinha tanto apreço e devoção e a ela saudemos. (Cantando ou 
Rezando) 

Salve Rainha mãe de Deus, / És Senhora nossa mãe, nossa doçura, / Nossa 
luz, doce Virgem Maria. / Nós a ti clamamos, filhos exilados, / Nós a ti voltamos 
nosso olhar confiante. / Volta para nós, oh mãe, / Teu semblante de amor. / Dá-
nos teu Jesus, oh mãe, / quando a noite passar. / Salve Rainha mãe de Deus, / 
És auxilio dos cristãos, / Oh mãe clemente, mãe piedosa, / Doce Virgem Maria.

AOS PÉS DE CAMILO 
ANIMADOR: “A santidade não está nesta ou naquela prática, ela 

consiste numa disposição do coração que nos torna humildes e pequenos 
nas mãos de Deus, conscientes de nossa fraqueza, e confiantes até a audácia 
na sua bondade de Pai.”  Como nos pede São Camilo que tenhamos mais 
coração nas mãos. Por isso: 

LADAINHA DE SÃO CAMILO (Cantada ou Rezada)
ORAÇÃO Á SÃO CAMILO DE LELLIS – Glorioso São Camilo, volve 

um olhar de misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os assistem. 
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Concede aos doentes aceitação cristã, confiança na bondade e no poder de 
Deus. Dá aos que cuidam dos doentes competência, dedicação e amor. Ajuda-
os a entender o mistério do sofrimento como meio de redenção e caminho 
para Deus. Tua proteção conforte os doentes e seus familiares e os encoraje 
na vivência do amor. Abençoa os que se dedicam aos enfermos, e que o bom 
Deus conceda paz e esperança a todos. Amém. São Camilo de Lellis, roga a 
Deus por nós. 

ANIMADOR: Com fé e Devoção, cantemos o Hino de São Camilo de 
Lellis.

HINO A SÃO CAMILO
ANIMADOR: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 

princípio agora e sempre. Amém.
DESPEDIDA/ENVIO: 
P. O Senhor esteja convosco
T. Ele está no meio de nós 
P. A nossa proteção está no nome do Senhor
T. Que fez o céu e a terra
P. Bendito seja o nome do Senhor
T. Agora e para sempre
BENÇÃO DOS VOCACIONADOS 
Oremos 
Pai Santo abençoe todos os nossos vocacionados. Para que ofereçam 

sua alma, o seu coração, os seus olhos, os seus ouvidos e toda a sua vida. 
Que ao ofertarem a ti sua alma nela habite a luz do Espírito Santo e os dê o 
discernimento para fazer a vontade de Deus. Abençoai Senhor suas vidas e 
seus corações para que possam escolher seguir teus passos sempre nesta vida, 
mesmo diante das dificuldades da vida. Por Cristo Senhor Nosso.

Rezemos Oração Vocacional Camiliana: 
Senhor, que nos ensinastes a “rogar ao Senhor da messe, para que envie 

operários, pois a messe é grande e os operários são poucos”, dignai-vos dirigir 
vosso olhar misericordioso à nossa Ordem. Inúmeros enfermos dispersos 
pelo mundo inteiro sofrem e morrem sem uma digna assistência; pobres 
abandonados, morrem sem Vos conhecer. A messe é realmente grande nós 
seus operários somos poucos. Fazei ressoar Vossa voz no coração de muitos 
jovens, no momento de sua opção de vida, convidando-os para que consagrem 

sua vida a serviço dos enfermos, nesta que Vos dignastes chamar “obra vossa”. 
Abençoai os que já vieram e fazei que correspondam com fidelidade à vocação 
que lhes destes, de servir os doentes e pobres. Ó Maria, Rainha dos Ministros 
dos Enfermos, vós mesma oferecei a Jesus nossas súplicas e vós São Camilo, 
auxiliai-nos com vossa valiosa proteção. Amém. 

P. Por intercessão de São Camilo abençoei-vos o Deus todo poderoso: 
Pai, Filho e Espírito Santo.

P. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
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SEXTO DIA DA NOVENA - SÃO CAMILO E A MISERICÓRIDA 
DIVINA

Memória Histórica - 6º dia: Nossa Senhora das Dores – 15 de 
setembro - A mãe que consola

No dia 15 de setembro de 1922, os primeiros camilianos desembarcaram 
no Brasil. Dia da Memória litúrgica e consagrado à Nossa Senhora das Dores. 
A presença de Nossa senhora é muito significativa na história da ordem dos 
ministros dos Enfermos, e na vida de seu fundador, São Camilo de Lellis. 
Há uma relação existencial de Camilo com a Mãe de Jesus. A assistência aos 
doentes em São Camilo é puramente mariana, seu apostolado e seu estilo 
de vida é vivido em constante sintonia com Maria, a mãe de Jesus dolente. 
Por isso as celebrações marianas são muito especiais para a ordem: em 2 
de fevereiro de 1575, dia de sua conversão, Camilo finalmente se abandona 
em Maria. Em 15 de agosto de 1582, festa da Assunção de Nossa Senhora, 
Camilo teve a inspiração de dar a vida a uma companhia de homens piedosos 
e bons, que servissem ao enfermo como uma mãe por amor de Deus. Escolhe 
também a data de 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição de 
Nossa Senhora, para professar a primeira profissão solene da Ordem. Nestes 
tempos, em 15 de setembro de 1922, marco da chegada dos camilianos no 
Brasil, encontramos alento e esperança na Virgem das Dores, Memória em 
que celebramos neste dia. São Camilo viveu e comunicou aos seus filhos 
que Maria, Mater dolorosa, está junto do homem enfermo como esteve no 
Calvário aos pés da cruz de seu Filho Jesus.

CANTO INICIAL 
ANIMADOR: Caríssimos, rezemos sincera e devotamente esta 

Novena em louvor a São Camilo, nosso fundador e inspirador no seguimento 
de Jesus Cristo, o rosto da misericórdia do Pai.

ABERTURA
Reunidos num só coração e numa só alma, filhos e devotos de São 

Camilo. Invoquemos a Santíssima Trindade. (Cantando ou Rezando) 
T.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A.: Vinde, ó Deus, em nosso auxílio.
T.: Socorrei-nos sem demora.
A.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo

T.: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
ANIMADOR: Apresentemos nossas intenções espontâneas, para o 

primeiro dia de nossa Novena. 
ORAÇÃO DO DIA
Oremos: Ó São Camilo, num momento de grande dificuldade, ouviste 

o crucifixo, estendendo os braços, dizer: Coragem, não desanima, essa obra 
não é tua, é minha. Dá-nos sempre força para não desanimar diante dos 
problemas de nossa vida e da dos outros. Que tudo o que passarmos nos 
convença do imenso poder de Deus em nosso favor. Assim seja. T. Amém.

REFLETINDO SOBRE O TEMA – São Camilo e a Misericórdia 
Divina 

A.: É necessário servir os doentes com amor respeitoso, solícito e de 
todo o coração.

T.: “Mais coração nas mãos, irmãos!”
A.: Assistir os doentes é missão de todos os cristãos, mas a nós coube 

a melhor parte: a pérola da caridade.
T.: “Ao praticar a caridade, a pessoa nunca se engana”
PENSAMENTO -  São Camilo modificou sua vida e pôde fazer o bem 

a muita gente a partir do momento em que percebeu que sua vida só teria 
sentido se fizesse a vontade de Deus. E Deus deu a ele força para enfrentar as 
mais difíceis situações.

ILUMINADOS PELA PALAVRA
Texto Bíblico: Fl 4, 10-14
“Fiquei imensamente contente, no Senhor, porque, finalmente, vi 

reflorescer o vosso interesse por mim. É verdade que sempre pensáveis nisso, 
mas vos faltava oportunidade de mostrá-lo. Não é minha penúria que me faz 
falar. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver na penúria, e sei 
também viver na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes: a ter 
fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Tudo posso 
naquele que me conforta. Contudo, fizestes bem em tomar parte na minha 
tribulação.” Palavra do Senhor 

BREVE REFLEXÃO 
CANTO MEDITATIVO 
PRECES 
ANIMADOR: Dirijamos nossas Preces a Deus, para que por 
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intermédio de São Camilo escute nossas súplicas, (Cantando ou rezando) 
São Camilo Rogai por nós intercedei a Deus por nós.
Para que tenhamos um coração misericordioso semelhante ao coração 

de Jesus, cantemos:  
Pelos religiosos camilianos para que, que sejam testemunhas em nossa 

sociedade do amor misericordioso de Nosso Deus, cantemos:
Rezemos pela Família Camiliana leiga para que a exemplo de Nosso 

Pai São Camilo sejam promotores de uma cultura de vida, cantemos:
Peçamos por nossos irmãos e irmãs falecidos, os religiosos camilianos 

que já partiram, nossos parente e amigos para que descansem nos braços do 
Bom Pastor, cantemos: 

(Pai-Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 
ANIMADOR: Senhor nosso Pai, estas são as preces que vos dirigimos 

com simplicidade e fé olhai por aquelas que ficaram no íntimo de nosso 
coração. Por Cristo Nosso Senhor. T. Amém

SAUDAÇÃO MARIANA
ANIMADOR: Voltando nosso Olhar a Nossa Senhora, a qual nosso 

Pai fundador tinha tanto apreço e devoção e a ela saudemos. (Cantando ou 
Rezando) 

Salve Rainha mãe de Deus, / És Senhora nossa mãe, nossa doçura, / Nossa 
luz, doce Virgem Maria. / Nós a ti clamamos, filhos exilados, / Nós a ti voltamos 
nosso olhar confiante. / Volta para nós, oh mãe, / Teu semblante de amor. / Dá-
nos teu Jesus, oh mãe, / quando a noite passar. / Salve Rainha mãe de Deus, / 
És auxilio dos cristãos, / Oh mãe clemente, mãe piedosa, / Doce Virgem Maria.

AOS PÉS DE CAMILO 
ANIMADOR: Bem-aventurados são os misericordiosos porque de 

Deus alcançarão Misericórdia. São Camilo se compadeceu dos doentes, e em 
sua face encontrou a face do Próprio Cristo. E com disponibilidade os servia, 
esvaziando-se de si e se tornando repleto de Deus. Por isso Invoquemos ao 
Santo da Caridade.

LADAINHA DE SÃO CAMILO
OREMOS: Ó Deus que escolhestes São Camilo para ensinar uma nova 

maneira de caridade para com os enfermos, fazei que sigamos seu exemplo 
dando-nos inteiramente aos que sofrem como leal testemunha do seu amor. 
Por Cristo nosso Senhor. T: Amém

ORAÇÃO Á SÃO CAMILO DE LELLIS – Glorioso São Camilo, volve 
um olhar de misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os assistem. Concede 
aos doentes aceitação cristã, confiança na bondade e no poder de Deus. Dá aos 
que cuidam dos doentes competência, dedicação e amor. Ajuda-os a entender 
o mistério do sofrimento como meio de redenção e caminho para Deus. Tua 
proteção conforte os doentes e seus familiares e os encoraje na vivência do amor. 
Abençoa os que se dedicam aos enfermos, e que o bom Deus conceda paz e 
esperança a todos. Amém. São Camilo de Lellis, roga a Deus por nós. 

ANIMADOR: Com fé e Devoção, cantemos o Hino de São Camilo de 
Lellis.

HINO A SÃO CAMILO
ANIMADOR: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 

princípio agora e sempre. Amém.
DESPEDIDA/ENVIO: 
P. O Senhor esteja convosco
T. Ele está no meio de nós 
P. A nossa proteção está no nome do Senhor
T. Que fez o céu e a terra
P. Bendito seja o nome do Senhor
T. Agora e para sempre
BENÇÃO DOS MEDICAMENTOS 
Oremos: Ó Deus que iluminais a inteligência humana e os instruíste 

no caminho da sabedoria e os fizestes criar os medicamentos como meio 
de cura para nossas doenças. Olhai agora senhor todos os vossos filhos 
que padecem vítimas das enfermidades e abençoe os medicamentos que 
esses vossos filhos e filhas lhe apresentam, para que restabelecida a saúde 
possam vos dar graças e anunciar vossas maravilhas por toda vida. Tudo 
isso nos vos pedimos pela intercessão de São Camilo, que tanto amou e 
cuidou dos enfermos, por Cristo Nosso Senhor. Amem.

P. E a todos nós que hoje rezamos mais um dia da Novena em hora de 
São Camilo: A bênção de Deus, todo Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo 
desça sobre nós e permaneça para sempre.

T. Amém
P. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
T. Graças a Deus.
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SÉTIMO DIA DA NOVENA - SÃO CAMILO E A FÉ NA 
PROVIDÊNCIA

Memória Histórica - 7º dia: A acolhida dos padres salesianos em 
Niterói – a solidariedade

Foi por indicação e amorosa insistência dos Padres Salesianos, 
companheiros de viagem dos Padres Inocente e Eugenio que eles se dirigiram 
ao Colégio Santa Rosa em Niterói, dirigido pelos Salesianos. Foi lá que os 
missionários camilianos receberam as primeiras informações sobre o Brasil e 
como proceder, pois, a triste notícia que Dom Silvério, arcebispo de Mariana, 
havia falecido, os abalou, e poderia colocar em risco a nova missão nas terras 
de Santa Cruz. Foi também na casa religiosa dos salesianos que encontraram 
Dom Elvécio, o Bispo eleito de Mariana, irmão do diretor do Colégio salesiano. 
A hospedagem foi atenciosa. O colégio estava lotado e não havia quartos 
disponíveis, devido aos numerosos hóspedes, participantes do Congresso 
Eucarístico Nacional. Mas conseguiram pousada para uma noite num quartinho 
cedido pelo irmão roupeiro, enquanto ele se acomodava na rouparia. Este foi o 
primeiro acolhimento dos padres recém-chegados em terras brasileiras.

CANTO INICIAL
ANIMADOR: Caríssimos, rezemos sincera e devotamente esta 

Novena em louvor a São Camilo, nosso fundador e inspirador no seguimento 
de Jesus Cristo, o rosto da misericórdia do Pai.

ABERTURA
Reunidos num só coração e numa só alma, filhos e devotos de São 

Camilo. Invoquemos a Santíssima Trindade. (Cantando ou Rezando) 
T.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A.: Vinde, ó Deus, em nosso auxílio.
T.: Socorrei-nos sem demora.
A.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T.: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
ANIMADOR: Apresentemos nossas intenções espontâneas, para o 

primeiro dia de nossa Novena. 
ORAÇÃO DO DIA
Oremos Ó São Camilo, nas situações difíceis, tiveste sempre confiança 

toda na Divina Providência. Aumenta nossa fé na bondade e no poder de 

Deus em favor de tuas criaturas. Que nos coloquemos sempre em tuas mãos, 
para ser fortes nas provações e sofrimentos. Ajuda-nos e conforta-nos com 
as palavras de Jesus: “Eu estarei com vocês até o fim dos tempos”. Assim seja. 
T. Amém

REFLETINDO SOBRE O TEMA – São Camilo e a Fé na Providência 
A.: A caridade tem o extraordinário poder de nos tornar semelhantes 

a Deus.
T.: A obra de Camilo foi chamada de “nova escola de caridade”. 
A.: Ao praticar a caridade, não se deve deixar apenas o alimento 

corporal, mas também o espiritual. 
T.: A caridade vem de Deus e nos leva a Deus. 
PENSAMENTO - Em determinado momento de sua vida, São Camilo 

percebeu que seu modo de viver não trazia felicidade para si nem para os 
outros. Percebeu que só servindo a Deus e aos irmãos sofredores seria feliz.

ILUMINADOS PELA PALAVRA
Canto de aclamação:   
Aleluia, aleluia como o Pai me amou assim também eu vos amei, 

Aleluia, aleluia, como estou no Pai permanecei em mim.
Texto Bíblico: Mt 6, 25-34
ANIMADOR:  O Senhor esteja convosco
T: Ele está no meio de nós
ANIMADOR: Proclamação do Evangelho Segundo Mateus
T: Glória a vós Senhor
“Portanto, eis que vos digo: não vos preocupeis por vossa vida, pelo 

que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais 
do que o alimento e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu: 
não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros e vosso Pai Celeste as 
alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se 
esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que 
vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo; 
não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão no 
auge de sua glória não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva 
dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais 
a vós, homens de pouca fé? Não vos aflijais, nem digais: Que comeremos? 
Que beberemos? Com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam 
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com tudo isso. Ora, vosso Pai celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai 
em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos 
serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã: 
o dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu 
cuidado.”  Palavra da Salvação 

BREVE REFLEXÃO 
CANTO MEDITATIVO 
PRECES 
ANIMADOR: Dirijamos nossas Preces a Deus, para que por 

intermédio de São Camilo escute nossas súplicas, (Cantando ou rezando) 
São Camilo Rogai por nós intercedei a Deus por nós.
Muitas vezes erramos e não fazemos o bem que deveríamos. Ajudai-

nos, Senhor, a corrigir nossas faltas e nossa descrença, cantemos: 
 Dai-nos, ó Senhor, um coração sensível e generoso, para perdoar 

quem nos ofende, cantemos: 
Rezemos por aqueles que padecem com esta pandemia, para que não 

desanimem em sua caminha de fé, cantemos:
Rezemos por toda Nossa Igreja, corpo místico de Cristo, para que 

sempre anuncie o Amor Misericordioso de Deus, cantemos: 
 (Pai-Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 

ANIMADOR: Senhor nosso Pai, estas são as preces que vos dirigimos 
com simplicidade e fé olhai por aquelas que ficaram no íntimo de nosso 
coração. Por Cristo Nosso Senhor.

SAUDAÇÃO MARIANA
ANIMADOR: Voltando nosso Olhar a Nossa Senhora, a qual nosso 

Pai fundador tinha tanto apreço e devoção e a ela saudemos. (Cantando ou 
Rezando) 

Salve Rainha mãe de Deus, / És Senhora nossa mãe, nossa doçura, / 
Nossa luz, doce Virgem Maria. / Nós a ti clamamos, filhos exilados, / Nós a ti 
voltamos nosso olhar confiante. / Volta para nós, oh mãe, / Teu semblante de 
amor. / Dá-nos teu Jesus, oh mãe, / quando a noite passar. / Salve Rainha mãe 
de Deus, / És auxilio dos cristãos, / Oh mãe clemente, mãe piedosa, / Doce 
Virgem Maria.

AOS PÉS DE CAMILO 

ANIMADOR: Nossa Vida é feita de alegrias e tristezas. Mas podemos 
dizer que entre lágrimas e alegrias Deus tem cuidado de Nós. A vida de 
São Camilo não foi diferente teve suas dificuldade e noites escuras. Mas ele 
escolheu abraçar sua cruz e seguir com fé. Por isso peçamos de Deus seu 
intermédio.

LADAINHA DE SÃO CAMILO
OREMOS: Ó Deus que escolhestes São Camilo para ensinar uma nova 

maneira de caridade para com os enfermos, fazei que sigamos seu exemplo 
dando-nos inteiramente aos que sofrem como leal testemunha do seu amor. 
Por Cristo nosso Senhor. T: Amém

ORAÇÃO Á SÃO CAMILO DE LELLIS – Glorioso São Camilo, volve 
um olhar de misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os assistem. 
Concede aos doentes aceitação cristã, confiança na bondade e no poder de 
Deus. Dá aos que cuidam dos doentes competência, dedicação e amor. Ajuda-
os a entender o mistério do sofrimento como meio de redenção e caminho 
para Deus. Tua proteção conforte os doentes e seus familiares e os encoraje 
na vivência do amor. Abençoa os que se dedicam aos enfermos, e que o bom 
Deus conceda paz e esperança a todos. Amém. São Camilo de Lellis, roga a 
Deus por nós. 

ANIMADOR: Com fé e Devoção, cantemos o Hino de São Camilo de 
Lellis.

HINO A SÃO CAMILO
ANIMADOR: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 

princípio agora e sempre. Amém.
DESPEDIDA/ENVIO
P. O Senhor esteja convosco
T. Ele está no meio de nós 
P. A nossa proteção está no nome do Senhor
T. Que fez o céu e a terra
P. Bendito seja o nome do Senhor
T. Agora e para sempre
BENÇÃO DOS IDOSOS 
Oremos 
Ó Deus eterno e todo-poderoso, em vós vivemos, nos movemos e 

somos. Nós vos louvamos e bendizemos por terdes dado a estes vossos filhos 
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e filhas uma vida longa com perseverança na fé e em boas obras. Concedei 
que eles, confortados pelo carinho dos filhos, netos e amigos, se alegrem na 
saúde e não se deixem abater na doença, a fim de que, revigorados com a 
vossa bênção, consagrem o tempo da idade madura ao vosso louvor. Por 
Cristo, nosso Senhor.  

P. E a todos nós que hoje rezamos mais um dia da Novena em hora de 
São Camilo: A bênção de Deus, todo Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo 
desça sobre nós e permaneça para sempre.

T. Amém
P. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
T. Graças a Deus.

OITAVO DIA DA NOVENA - SÃO CAMILO E NOSSA SENHORA

Memória Histórica -  8º dia: A providência guiou a missão no Brasil 
– “Não abandone a missão”

“Padre, se não combinar com o arcebispo de São Paulo, eu lhe abro 
imediatamente as portas da Diocese do Rio”. Estas foram as palavras de 
encorajamento ao Pe. Inocente Radrizzani anunciadas por Dom Sebastião 
Leme da Silveira Cintra. Logo depois do encontro com Dom Leme, Pe. 
Inocente, vai ao encontro do superior dos Jesuítas, Pe. Lombardi, que lhe disse 
com um sorriso: “Padre, não está reparando que a Providência o está guiando? 
As dificuldades encontradas até hoje são todas providenciais. Abandone-se a 
elas e não desista em seus trabalhos”.

CANTO INICIAL
ANIMADOR: Caríssimos, rezemos sincera e devotamente esta 

Novena em louvor a São Camilo, nosso fundador e inspirador no seguimento 
de Jesus Cristo, o rosto da misericórdia do Pai.

ABERTURA
Reunidos num só coração e numa só alma, filhos e devotos de São 

Camilo. Invoquemos a Santíssima Trindade. (Cantando ou Rezando) 
T.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A.: Vinde, ó Deus, em nosso auxílio.
T.: Socorrei-nos sem demora.
A.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T.: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
ANIMADOR: Apresentemos nossas intenções espontâneas, para o 

primeiro dia de nossa Novena. 
ORAÇÃO DO DIA 
Oremos:  Ó São Camilo, tiveste grande devoção à Mãe de Jesus. Faz 

que tenhamos maior confiança no poder de intercessão de Maria junto a 
Deus e que consigamos imitar suas virtudes. Ajuda-nos a compreendermos 
o sentido do sofrimento e a não o considerar como castigo. Senhor, 
amparastes Camilo em suas lutas, socorrei-nos nas dificuldades que 
enfrentamos, para que sejamos firmes e destemidos no anúncio do 
Evangelho. Assim seja.

REFLETINDO SOBRE O TEMA –   São Camilo e Nossa Senhora 
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A.: Em 15 de agosto de 1582, dia da Assunção de Nossa Senhora, 
Camilo recebeu a inspiração de fundar um grupo de pessoas de bem que se 
dedicassem aos cuidados dos doentes. 

T.: “O que fizeres a um desses pequeninos é a mim que o fazes”.
A.: Maria é nossa advogada no céu e venerada como Nossa Senhora da 

Saúde dos Enfermos. 
T.: “Deixe tudo nas mãos de Deus e recorra a Nossa Senhora”.
PENSAMENTO -  São Camilo atendia os doentes com muito amor, 

por isso não deixava que o preconceito ocupasse seu coração. Quando se 
deparava com um necessitado, só se lembrava de estar diante de alguém que 
era imagem e semelhança de Deus. Por isso recomendava: cuidar dos doentes 
com amor de mãe.

ILUMINADOS PELA PALAVRA
Canto de aclamação
Aleluia, aleluia (bis) 
No evangelho da Vida que nos chama a salvação, Jesus Cristo no 

convida e nos guia na missão.
Texto Bíblico: (Jo 2,1-12) 
ANIMADOR:  O Senhor esteja convosco
T: Ele está no meio de nós
ANIMADOR: Proclamação do Evangelho Segundo João
T: Glória a vós Senhor
“Três dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-

se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. 
Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: “Eles já não têm vinho”. 
Respondeu-lhe Jesus: “Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não 
chegou”. Disse, então, sua mãe aos serventes: “Fazei o que ele vos disser”. 
Ora, achavam-se ali seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, que 
continham cada qual duas ou três medidas. Jesus ordena-lhes: “Enchei as 
talhas de água”. Eles encheram-nas até em cima. “Tirai agora” – disse-lhes Jesus 
– “e levai ao chefe dos serventes”. E levaram. Logo que o chefe dos serventes 
provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era (se bem que o 
soubessem os serventes, pois tinham tirado a água), chamou o noivo e disse-
lhe: “É costume servir primeiro o vinho bom e, depois, quando os convidados 
já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho 

melhor até agora”. Esse foi o primeiro milagre de Jesus; realizou-o em Caná 
da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois 
disso, desceu para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos; e 
ali só demoraram poucos dias. Palavra da Salvação 

BREVE REFLEXÃO 
CANTO MEDITATIVO 
PRECES 
ANIMADOR: Dirijamos nossas Preces a Deus Pai, para que por 

intermédio de São Camilo escute nossas súplicas, (Cantando ou rezando) 
São Camilo Rogai por nós intercedei a Deus por nós.
Abençoai, ó Jesus, nossos familiares e nossos amigos, cantemos:  
Ensinai-nos, ó Jesus, a perceber vossa presença em todos, sem 

discriminação ou preconceito, cantemos: 
Ajudai-nos, ó Senhor, a amarmos sem medo e, assim, sermos santos e 

misericordiosos como o Pai, cantemos: 
Ajudai-nos, ó Jesus, a amar-vos na pessoa do irmão e irmã que sofre, 

cantemos: 
(Pai-Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 
ANIMADOR: Senhor nosso Pai, estas são as preces que vos dirigimos 

com simplicidade e fé olhai por aquelas que ficaram no íntimo de nosso 
coração. Por Cristo Nosso Senhor. T. Amém.

SAUDAÇÃO MARIANA
ANIMADOR: Voltando nosso Olhar a Nossa Senhora, a qual nosso 

Pai fundador tinha tanto apreço e devoção e a ela saudemos. (Cantando ou 
Rezando) 

Salve Rainha mãe de Deus, / És Senhora nossa mãe, nossa doçura, / Nossa 
luz, doce Virgem Maria. / Nós a ti clamamos, filhos exilados, / Nós a ti voltamos 
nosso olhar confiante. / Volta para nós, oh mãe, / Teu semblante de amor. / Dá-
nos teu Jesus, oh mãe, / quando a noite passar. / Salve Rainha mãe de Deus, / 
És auxilio dos cristãos, / Oh mãe clemente, mãe piedosa, / Doce Virgem Maria.

AOS PÉS DE CAMILO 
ANIMADOR: Quem está perto de Maria jamais estará longe de Jesus. 

São Camilo a Nossa Senhora consagrou seu Coração e a nossa Ordem. E 
buscou imitar a virtudes da Virgem e hoje com ela está na Glória dos Céus. 
Por isso o invoquemos seu intermédio: 
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LADAINHA DE SÃO CAMILO
ORAÇÃO Á SÃO CAMILO DE LELLIS – Glorioso São Camilo, volve 

um olhar de misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os assistem. 
Concede aos doentes aceitação cristã, confiança na bondade e no poder de 
Deus. Dá aos que cuidam dos doentes competência, dedicação e amor. Ajuda-
os a entender o mistério do sofrimento como meio de redenção e caminho 
para Deus. Tua proteção conforte os doentes e seus familiares e os encoraje 
na vivência do amor. Abençoa os que se dedicam aos enfermos, e que o bom 
Deus conceda paz e esperança a todos. Amém. São Camilo de Lellis, roga a 
Deus por nós. 

ANIMADOR: Com fé e Devoção, cantemos o Hino de São Camilo de 
Lellis.

HINO A SÃO CAMILO
ANIMADOR: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 

princípio agora e sempre. Amém.
DESPEDIDA/ENVIO
P. O Senhor esteja convosco
T. Ele está no meio de nós 
P. A nossa proteção está no nome do Senhor
T. Que fez o céu e a terra
P. Bendito seja o nome do Senhor
T. Agora e para sempre
BENÇÃO AOS TRABALHADORES 
Ó Pai, nós, Vos louvamos porque Vos revelastes como trabalhador, 

criando, conservando a criação, e chamando-nos para aperfeiçoá-la. 
Vosso Filho e nosso irmão Jesus também trabalhou com suas mãos, sentiu 
a resistência da matéria, o cansaço do corpo e o suor do rosto. Nós vos 
agradecemos pelo trabalho que podemos fazer no campo e na idade. Por ele 
ganhamos o pão para nós e para nossas famílias. Olhai, ó Pai, para todos que 
querem trabalhar e não podem. Olhai para os desempregados, os doentes, os 
idosos e os marginalizados. Nós vos pedimos por todos aqueles que criam 
possibilidades de trabalho. Não os deixeis cair na tentação do lucro injusto 
e da exploração. Reforçai a solidariedade entre os trabalhadores e fazei que 
sejamos solidários com eles. Que nossos instrumentos de luta pela dignidade 
do trabalho ajudem a construir o bem de todos. Dai-nos compreender que 

nossos irmãos trabalhadores mais sofridos formam o corpo crucificado do 
Senhor Jesus, que grita e quer ressuscitar na fraternidade e na liberdade. 
Nunca nos deixeis esquecer que, pelo trabalho, ajudamos a construção 
do vosso Reino, que já começa aqui na terra e se completará com a vinda 
gloriosa do Senhor. Tudo isso vos pedimos ó Pai, que trabalhais desde toda a 
eternidade, por vosso Filho e nosso Irmão Trabalhador, na força do Espírito 
Santo. T. Amém

P. E a todos nós que hoje rezamos mais um dia da Novena em hora de 
São Camilo: A bênção de Deus, todo Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo 
desça sobre nós e permaneça para sempre.

T. Amém
P. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
T. Graças a Deus.
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NONO DIA DA NOVENA - SÃO CAMILO E OS CAMILIANOS

Memória Histórica - 9º dia: O novo horizonte se abriu: o marco da 
missão em São Paulo

No dia 04 de outubro de 1922, com uma carta paternal de recomendação, 
endereçada ao Diretor do Liceu, Pe. Luiz Marcigaglia, o Pe. Inocente toma o 
trem em direção a São Paulo. Foi acolhido na comunidade dos Salesianos 
em São Paulo. Foram dias bem ocupados em observações, constatações e 
consultas de pessoas que podiam lhe ajudar na missão. O resultado foi fácil e 
lisonjeiro: “com a graça de Deus e com paciente perseverança, São Paulo podia 
transformar-se num campo imenso de atividade camiliana”. Era necessário 
apenas obter da autoridade diocesana um oficial consentimento de regular 
permanência na Diocese de São Paulo. Em audiência com Dom Duarte 
Leopoldo e Silva, arcebispo de São Paulo, que foi concedida em 9 de outubro. 
Pe. Inocente, teve um excelente e cordial acolhimento por parte do arcebispo 
que lhe diz: “Padre, li o seu Memorial... gostei do programa da sua Ordem... 
será providencial para minha diocese e para o Brasil... não percamos tempo e 
tratemos já...” A conclusão foi a de permanecer na Diocese e trabalhar sem 
esmorecer pelas dificuldades. O horizonte se esclarecia, o caminho estava 
traçado, o campo aberto.

CANTO INICIAL
ANIMADOR: Caríssimos, rezemos sincera e devotamente esta novena 

em louvor a São Camilo, nosso fundador e inspirador no seguimento de Jesus 
Cristo, o rosto da misericórdia do Pai.

ABERTURA
Reunidos num só coração e numa só alma, filhos e devotos de São 

Camilo. Invoquemos a Santíssima Trindade. (Cantando ou Rezando) 
T.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A.: Vinde, ó Deus, em nosso auxílio.
T.: Socorrei-nos sem demora.
A.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T.: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
ANIMADOR: Apresentemos nossas intenções espontâneas, para o 

primeiro dia de nossa Novena. 
ORAÇÃO DO DIA 

Oremos: Ó São Camilo, inspirado nas palavras de Jesus “Estive 
enfermo e cuidastes de mim”, dedicaste a vida e todas as forças para socorrer 
os doentes, melhorar os hospitais e as condições de saúde, nas circunstâncias 
mais difíceis. Desperta a consciência de todos para que haja mais interesse 
pelos problemas de saúde e diminua o sofrimento do povo. Assim seja.

REFLETINDO SOBRE O TEMA – São Camilo e os Camilianos 
A.: O camiliano deve ser, na comunidade, um sinal do amor de Jesus 

Cristo para com todos, de modo especial, com os doentes. 
T.: “O doente é meu senhor e patrão!”
A.: Cuidem de todos os doentes, com caridade, tanto na alma quanto 

no corpo, mesmo com risco da própria vida. 
T.: “Oxalá tivesse cem braços para socorrer todos os doentes!”.
PENSAMENTO - São Camilo é santo porque pôs em prática o 

mandamento do amor. Todos nós podemos ser santos como ele foi. É 
suficiente nos esforçarmos dia a dia para fazer o bem. E nesse esforço não 
estamos sozinhos, pois Jesus caminha conosco e nos anima a viver o carisma 
da misericórdia na grande família camiliana.

ILUMINADOS PELA PALAVRA
Texto Bíblico: (Rm 8, 35-39) 
“Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A 

perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Realmente, está escrito: 
Por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro; somos tratados como 
gado destinado ao matadouro (Sl 43,23). Mas, em todas essas coisas, somos 
mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido 
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o 
presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, 
nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos 
testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor.” Palavra do Senhor.

BREVE REFLEXÃO 
CANTO MEDITATIVO 
PRECES 
ANIMADOR: Dirijamos nossas Preces a Deus Pai, para que por 

intermédio de São Camilo escute nossas súplicas, (Cantando ou rezando) 
São Camilo Rogai por nós intercedei a Deus por nós.



94  Texto Base e Subsídios Litúrgico – Camilianos – 100 anos de Missão no Brasil – 1922 / 2022 Texto Base e Subsídios Litúrgico – Camilianos – 100 anos de Missão no Brasil – 1922 / 2022 95

Rezemos pelos Membros de Nossa Família Camiliana, para que sejam 
sempre inspirados pelo carisma de São Camilo no cuidado com os irmãos e 
irmãs doentes e pobres, cantemos:  

Rezemos pela nossa Província Camiliana Brasileira para que seja 
sempre fiel aos ensinamentos de nosso Pai fundador, cantemos: 

Rezemos por todos os religiosos camilianos falecidos, para que 
encontrem o consolo eterno nos Braços do Divino Mestre, cantemos: 

Rezemos por todos aqueles que buscam viver o carisma camiliano, 
para que sejam sempre orientamos pelo Espírito Santo, e a ele sejam dóceis, 
cantemos: 

(Pai-Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai) 
ANIMADOR: Senhor nosso Pai, estas são as preces que vos dirigimos 

com simplicidade e fé olhai por aquelas que ficaram no íntimo de nosso 
coração. Por Cristo Nosso Senhor. T. Amém.

SAUDAÇÃO MARIANA
ANIMADOR: Voltando nosso Olhar a Nossa Senhora, a qual nosso 

Pai fundador tinha tanto apreço e devoção e a ela saudemos. (Cantando ou 
Rezando) 

Salve Rainha mãe de Deus, / És Senhora nossa mãe, nossa doçura, / 
Nossa luz, doce Virgem Maria. / Nós a ti clamamos, filhos exilados, / Nós a ti 
voltamos nosso olhar confiante. / Volta para nós, oh mãe, / Teu semblante de 
amor. / Dá-nos teu Jesus, oh mãe, / quando a noite passar. / Salve Rainha mãe 
de Deus, / És auxilio dos cristãos, / Oh mãe clemente, mãe piedosa, / Doce 
Virgem Maria.

AOS PÉS DE CAMILO 
ANIMADOR: São Camilo buscou viver o céu aqui na Terra, sendo 

sinal do alto. Suas mãos trabalharam incessantemente em favor do próximo. 
Honramos nosso Pai e Fundador, Santo Padroeiro dos Doentes, coração 
inflamado pela caridade, pedindo seu intermédio junto a Deus. 

LADAINHA DE SÃO CAMILO
ORAÇÃO Á SÃO CAMILO DE LELLIS – Glorioso São Camilo, volve 

um olhar de misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os assistem. 
Concede aos doentes aceitação cristã, confiança na bondade e no poder de 
Deus. Dá aos que cuidam dos doentes competência, dedicação e amor. Ajuda-
os a entender o mistério do sofrimento como meio de redenção e caminho 

para Deus. Tua proteção conforte os doentes e seus familiares e os encoraje 
na vivência do amor. Abençoa os que se dedicam aos enfermos, e que o bom 
Deus conceda paz e esperança a todos. Amém. São Camilo de Lellis, roga a 
Deus por nós. 

ANIMADOR: Com fé e Devoção, cantemos o Hino de São Camilo de 
Lellis.

HINO A SÃO CAMILO
ANIMADOR: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 

princípio agora e sempre. Amém.
DESPEDIDA/ENVIO
P. O Senhor esteja convosco
T. Ele está no meio de nós 
P. A nossa proteção está no nome do Senhor
T. Que fez o céu e a terra
P. Bendito seja o nome do Senhor
T. Agora e para sempre
Benção aos Profissionais da Saúde
Pai Santo, abençoai os médicos, enfermeiros, técnicos, socorristas e 

todos os outros profissionais de saúde, a quem por ti foram chamados com o 
propósito de curar e confortar os doentes. Agradecemos pelas habilidades que 
vos lhes concedestes, que lhes permitem trazer esperança, aos que estão sob seus 
cuidados. Pai, neste momento em que eles estão lutando para curar aqueles que 
sofrem da pandemia da COVID-19, pedimos que vos lhes dê saúde. Os proteja 
e esteja sempre   ao seu lado renovando vossas forças. Para que possam sempre 
servir a vós que dissestes que se faz presente naqueles que sofrem. Por Cristo 
Nosso Senhor. T. Amém

P. E a todos nós que hoje rezamos mais um dia da Novena em hora de 
São Camilo: A bênção de Deus, todo Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo 
desça sobre nós e permaneça para sempre.

T. Amém
P. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
T. Graças a Deus.
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Ladainha de São Camilo de Lellis (Adaptação da música: Frei Telles 
Ramon) 

Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Jesus, Filho do Deus vivo, ouvi-nos, Senhor!
Cristo, ouvi-nos. Ouvi-nos, Senhor!
Cristo, atendei-nos. Atendei-nos, Senhor! 
Deus, Pai do céu. Tende piedade de nós!
Deus, Filho Redentor do mundo. Tende piedade de nós! 
Deus, Espírito Santo. Tende piedade de nós! 
Santíssima Trindade que sois um só Deus. Tende piedade de nós! 
São Camilo, recipiente da misericórdia de Deus.  Rogai por nós.
São Camilo, que generosamente respondeu ao chamado de Deus. Rogai por 
nós.
São Camilo, que totalmente rejeitou o mundo e se voltou para Deus. Rogai 
por nós.
São Camilo, que consagrou sua vida aos doentes. Rogai por nós.
São Camilo, que encontrou conforto na mensagem do crucifixo. Rogai por 
nós.
São Camilo, que via os hospitais como “a mística vinha do Senhor”. Rogai 
por nós.
São Camilo, que chamou os doentes seus “Senhores e mestres”. Rogai por nós.
São Camilo, que iniciou uma nova escola da caridade. Rogai por nós.
São Camilo, que nos ensinou a atender o doente com a afeição que a mãe tem 
pelo seu único filho que está doente. Rogai por nós.
São Camilo, que chamou abençoado aqueles Ministros dos Enfermos que 
sacrificou suas vidas neste sagrado ministério. Rogai por nós.
São Camilo, que amou os pobres e enfermos a exemplo de Jesus, Rogai por 
nós.
São Camilo, anjo doce e gigante da caridade, Rogai por nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos Senhor.
Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo. Ouvi-nos Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós.

Rogai por nós, São Camilo, nosso pai. Para que sejamos dignos das promessas 
de Cristo.

Oremos, Ó Deus que escolhestes São Camilo para ensinar uma nova 
maneira de caridade para com os enfermos, fazei que sigamos seu exemplo 
dando-nos inteiramente aos que sofrem como leal testemunha do seu amor. 
Por Cristo nosso Senhor.
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Celebração de Recepção da Cruz Peregrina 
em Comemoração aos 100 Anos da Presença 

dos Camilianos no Brasil

Introdução 
Neste ano jubilar de 2022 celebramos 100 anos da chegada dos 

primeiros padres camilianos ao Brasil: Padres Inocente Radrizzani e Eugênio 
Dalla Giacoma. Assim escreveu o Pe. Radrizzani na chegada: “Eram duas 
horas da noite do dia 15 de setembro de 1922, dia consagrado a Nossa Senhora 
das Dores. O nosso paquete (navio) entrava nas águas da Baía de Guanabara. 
Espetáculo emocionante. Às 10 horas desembarcávamos em terra brasileira”.

A comissão responsável pelo jubileu propôs como símbolo deste ano a 
cruz vermelha peregrina. Hoje ela vem até nós para recordarmos o passado 
com gratidão, reforçarmos o carisma camiliano em nossa história, e nos 
comprometermos em continuar a projetar um futuro de missão e alegria. 
Que a visita desta cruz peregrina reacenda o ardor da chama da caridade em 
nossos corações.

CANTO DE ABERTURA: NOVA GERAÇÃO (PE. ZEZINHO)
Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo o lugar
Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar 
Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender.
O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver.
No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. (bis)
Eu sei que eu não tenho a idade, da maturidade de quem já viveu
Mas sei que já tenho a idade, de ver a verdade, o que eu quero é ser eu
O mundo ferido e cansado, de um negro passado, de guerras sem fim
Tem medo da bomba que fez, e da fé que desfez, mas aponta pra mim
Eu venho trazer meu recado, não tenho passado, mas sei entender
Um jovem foi crucificado, por ter ensinado a gente a viver
Eu grito ao meu mundo descrente que eu quero ser gente, que eu creio na cruz
Eu creio na força do jovem, que segue o caminho de Cristo Jesus.

RITOS INICIAIS 
Cel.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém! 
Cel.: Irmãos, vamos bendizer ao Senhor, que passou pelo mundo 

fazendo o bem e curando a todos. 
Todos: Bendito seja Deus para sempre. 

AÇÃO DE GRAÇAS PELO CENTENÁRIO CAMILIANO NO 
BRASIL

Deus Santo, nós te damos graças pelos 100 anos da missão camiliana 
no Brasil, que já no seu descobrimento fora abençoado e chamado de terra 
de Santa Cruz. Aqui, iluminados pela cruz de Cristo, chegaram os arautos 
da cruz vermelha, como semeadores do Evangelho da vida, a serviço dos 
doentes e pobres. 

Ó São Camilo, incansável trabalhador na seara do Senhor, ensinai-
nos a sermos bons operários e continuadores desta nobre missão: servir 
os enfermos com ternura e amor de mãe. O teu amor por Jesus é fonte 
inspiradora, que nos dirige, inflama e ilumina. 

Ó Maria, Rainha dos Ministros dos Enfermos, favorecei-nos com 
tua materna intercessão para manter vivo e ardente o desejo de contemplar 
sempre no rosto dos doentes a face de vosso filho, Jesus Cristo. Ó Mãe da 
vida, modelo dos consagrados, amparai aqueles que consagraram sua vida 
por um amor maior. Ó Mãe da esperança, sob o vosso manto, guardai todos 
os que servem os doentes com a mais bela caridade.   

Graças Te damos, Senhor, que nos conduz pela vida e na história, por 
Jesus Cristo, nossa paz e ressurreição, no Espírito Santo, força renovadora que 
nos assiste com seus dons, Te pedimos: suscitai novos servidores e nunca cesseis 
de nos conduzir a novos horizontes. Amém!

PRECES
Cel.: No início desta celebração, de acolhida da cruz peregrina, 

roguemos ao Senhor por nossos irmãos que passam por enfermidades, e por 
todos aqueles que deles cuidam: 

Todos: Ouvi-nos, Senhor. 
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Leitor: Nós vos pedimos que olheis com bondade a todos que estão 
doentes. 

Leitor: Nós vos pedimos que lhes concedais forças. 
Leitor: Nós vos pedimos que alivieis os seus sofrimentos. 
Leitor: Nós vos pedimos que os livreis de toda tentação de desânimo 

e falta de fé. 
Leitor: Nós vos pedimos que auxilieis com vossa graça todos os 

enfermos.
Leitor: Nós vos pedimos que sustenteis com vossa força aqueles que 

os assistem. 
Cel.: Deus de misericórdia, ouvi o apelo de nossas preces em favor dos 

doentes e dos profissionais da saúde, a fim de que, seguindo o exemplo de São 
Camilo, possamos ser sustentados pela vossa graça, e um dia recebermos o 
prêmio da vida eterna. Por Cristo Nosso Senhor. 

Todos: Amém! 

LEITURA DA PALAVRA DE DEUS 
Aclamação Cf. Ef 1, 17-18 
Aleluia, Aleluia, Aleluia 
R. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o espírito; 

conheçamos assim, a esperança à qual nos chamou como herança. 
Evangelho Mt 16, 24-27 
+Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. 
Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: “Se alguém quer me seguir, 

renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois, quem quiser salvar a sua 
vida vai perdê-la; e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-
la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a 
sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do 
Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada 
um de acordo com a sua conduta”. 

Palavra da Salvação. 
O celebrante, se for oportuno, dirige algumas palavras aos presentes 

explicando a leitura bíblica, o símbolo da cruz vermelha de São Camilo, e a 
importância da Ordem dos Ministros dos Enfermos para a Igreja. 

CANTO: SOMOS NOVOS EM CRISTO
A cruz vermelha, que no peito trazemos, é sinal de fé, e o amor que queremos.
Todos juntos, irmanados na missão, para amar e servir, de alma e coração.
Somos novos em Cristo, para amar e servir 
De coração solidário, destemidos a seguir.

ORAÇÃO DE RECEPÇÃO DA CRUZ PEREGRINA 
Salve ó Cruz bendita, preciosa como o rubi. 
Teu vermelho esplêndido, intenso como a dor, trouxe à Terra de Santa 

Cruz, ao nosso Brasil, a cor da caridade. 
Essa cor tão radiosa, há 100 anos, cativa seguidores a adquirir a pérola 

da caridade, da qual diz o santo Evangelho: “e tendo-a encontrado, vende 
tudo o que tem e a compra.” Tornaram-se irmãos, sacerdotes, missionários, 
servidores do evangelho, do cuidado.

Que o sangue vermelho e redentor, que escorreu da cruz do salvador, 
continue a chegar ao nosso povo como mensagem de esperança, e nos dê 
neste jubileu, novo vigor. 

Uma fala iluminou o Pe Radrizzani: “se a obra for de Deus, haveis 
de sofrer.” Que a visita desta cruz peregrina nos lembre nosso ideal: viver 
unicamente para Cristo crucificado, aliviando o peso da cruz dos doentes e 
sofredores, como bons samaritanos. 

Amém! 
BÊNÇÃO 
Cel.: Salvai-nos em vosso amor, Senhor nosso Deus, que sempre 

cercais de carinho as vossas criaturas; erguei todos os que estão doentes e, 
sustentai-os com vossa força. Dai, a nós que cuidamos dos doentes, o dom de 
reviver o vosso amor misericordioso para com os enfermos, e de testemunhá-
lo ao mundo. Por Cristo, nosso Senhor. 

Amém! 
Cel.: O Senhor Jesus, que passou pelo mundo fazendo o bem e curando 

a todos, nos conserve com saúde e nos cubra de sua bênção. Em nome do Pai 
e do Filho e do Espírito Santo. 

Amém!
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 HINO OFICIAL PARA O JUBILEU 100 ANOS DOS CAMILIANOS NO 
BRASIL  (Letra e Música : Alaiane Machado)

Chegaram ao Brasil / terra de Santa Cruz
Movidos pelo amor de Camilo e sua luz.
Repletos de  esperança / e de força de vontade.
Aqui deram seus frutos ao formar comunidade.
Glória e louvor ao Pai 
Alegres celebramos 
100 anos no Brasil 
Somos camilianos.
Aos poucos se notou / que era diferente
Seu jeito de cuidar e zelar pelo doente
Havia tanto amor / se via só bondade
Ali se dedicavam na mais plena caridade.
Assim foram crescendo / o trabalho e a missão.
Cuidar com diligência ter coração nas mãos
Fizeram propagar de Camilo o Ideal.
E hoje estão em todo o território nacional.
Saúde, educação / assistência social
Dimensão religiosa no serviço Pastoral.
Vem ser camiliano / vem sentir esse ardor.
Abrace a nossa causa, vem ser um servidor.

Celebração de Despedida da Cruz Peregrina 
em Comemoração aos 100 Anos da Presença 

dos Camilianos no Brasil

Introdução
Durante esses dias, recebemos a Cruz Peregrina de São Camilo. 

Olhar essa cruz é reviver com gratidão a alegria dos primeiros Ministros 
dos Enfermos  que, em 1586, receberam do Papa Sisto V, a permissão para 
trazê-la pregada no hábito religioso. Essa cruz é o sinal que distingue os 
Ministros dos Enfermos de outras ordens; chegou ao nosso Brasil há 100 
anos. No início da Congregação, quando alguém entrava, não recebia a 
cruz imediatamente, mas só após ser provado nas virtudes, sobretudo na 
mortificação da vontade, nas tarefas humildes da casa e na assistência aos 
doentes.

A cruz vermelha sempre foi sinal concreto do cuidado. O doente nos 
revela o sangue derramado de Cristo, seu rosto sofrido e chagado na cruz. 
Que este ano jubilar seja uma oportunidade para reassumirmos nossa missão 
camiliana, de sermos o rosto de Cristo para os doentes e de cuidá-los como 
uma mãe, que ampara seu único filho que sofre. 

HINO OFICIAL PARA O JUBILEU 100 ANOS DOS CAMILIANOS NO 
BRASIL /  (Letra e Música: Alaiane Machado)

Chegaram ao Brasil / terra de Santa Cruz
Movidos pelo amor de Camilo e sua luz
Repletos de esperança / e de força de vontade
Aqui deram seus frutos ao formar comunidade.
Glória e louvor ao Pai 
Alegres celebramos
100 anos no Brasil
Somos camilianos.
Aos poucos se notou / que era diferente
Seu jeito de cuidar e zelar pelo doente
Havia tanto amor / se via só bondade
Ali se dedicavam na mais plena caridade.
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Assim foram crescendo / o trabalho e a missão
Cuidar com diligência ter coração nas mãos
Fizeram propagar de Camilo o Ideal
E hoje estão em todo o território nacional.
Saúde, educação / assistência social
Dimensão religiosa no serviço Pastoral
Vem ser camiliano / vem sentir esse ardor
Abrace a nossa causa, vem ser um servidor.

RITOS INICIAIS 
Cel.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Todos: Amém!

Cel.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu. 

AÇÃO DE GRAÇAS PELO CENTENÁRIO CAMILIANO NO 
BRASIL

Deus Santo, nós te damos graças pelos 100 anos da missão camiliana 
no Brasil, que já no seu descobrimento fora abençoado e chamado de terra 
de Santa Cruz. Aqui, iluminados pela cruz de Cristo, chegaram os arautos 
da cruz vermelha, como semeadores do Evangelho da vida, a serviço dos 
doentes e pobres. 

Ó São Camilo, incansável trabalhador na seara do Senhor, ensinai-
nos a sermos bons operários e continuadores desta nobre missão: servir 
os enfermos com ternura e amor de mãe. O teu amor por Jesus é fonte 
inspiradora, que nos dirige, inflama e ilumina. 

Ó Maria, Rainha dos Ministros dos Enfermos, favorecei-nos com 
tua materna intercessão para manter vivo e ardente o desejo de contemplar 
sempre no rosto dos doentes a face de vosso filho, Jesus Cristo. Ó Mãe da 
vida, modelo dos consagrados, amparai aqueles que consagraram sua vida 
por um amor maior. Ó Mãe da esperança, sob o vosso manto, guardai todos 
os que servem os doentes com a mais bela caridade.   

Graças Te damos, Senhor, que nos conduz pela vida e na história, por 
Jesus Cristo, nossa paz e ressurreição, no Espírito Santo, força renovadora que 

nos assiste com seus dons, Te pedimos: suscitai novos servidores e nunca cesseis 
de nos conduzir a novos horizontes. Amém!

LEITURA DA PALAVRA DE DEUS 
Aclamação Cf. Cl 3,15ª.16a 
Aleluia, Aleluia, Aleluia 
R. A paz de Cristo reine em vossos corações; ricamente habite em vós 

Sua palavra. 
Evangelho Lc 10, 1-9
+Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 
Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os 

enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia 
ir. E dizia-lhes: “A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, 
pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos 
envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem 
sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho! Em qualquer casa em 
que entrardes, dizei primeiro: ‘A paz esteja nesta casa!’ Se ali morar um amigo da 
paz, a paz repousará sobre ele; se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela 
mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu 
salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes 
bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e 
dizei ao povo: ‘O Reino de Deus está próximo de vós’”. 

Palavra da Salvação. 
O celebrante, se for oportuno, dirige algumas palavras aos presentes 

explicando a leitura bíblica, o símbolo da cruz vermelha de São Camilo e a 
missão da Ordem dos Ministros dos Enfermos. 

Canto: SALVE, Ó CRUZ LIBERTADORA! 
(Hinário Litúrgico da CNBB)
Salve, ó cruz libertadora! Salve, ó cruz libertadora!
1. Em teu corpo sem beleza, nem encanto, tu assumes o pecado e todo o 
pranto. 
Junto a ti está a dor da humanidade, ó senhor, de todos nós tem piedade.
2. Estas mãos com que ergueste os caídos, que tiraram as amarras do oprimido, 
Amarradas nesta cruz pela maldade, vão ao mundo devolver a liberdade.
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3. Os teus pés que percorreram os caminhos, que levaram boa nova aos 
pequeninos, 
São pregados pelo homem iludido, mas teu reino nunca mais será detido.
4. Este povo aqui reunido quer louvar-te, pois a vida devolveste em toda a 
parte. 
Os caminhos da esperança tu abriste, desta cruz com todo o mundo 
ressurgiste.

PRECES 
Cel.: Unidos pelo carisma da caridade somos enviados a levar saúde 

aos doentes pela oração e pelo cuidado. Oremos ao Pai, pedindo a graça de 
confiarmos totalmente no Senhor e rezemos: 

Todos: Dai-nos, Senhor, uma fé viva. 
1. Para que em nossas instituições camilianas, paróquias e comunidades, 

despertem pessoas para anunciar o Evangelho, oremos. 
2. Para que se forme em nós a compaixão para com os que sofrem, e 

sejamos solidários em suas dores, oremos. 
3. Para que muitos homens e mulheres olhem para o exemplo de São 

Camilo, e imitando sua confiança no Redentor que está vivo, encontrem 
alívio em seus sofrimentos, oremos. 

4. Para que os doentes assistidos por nós, sejam iluminados a oferecerem 
as suas dores e a cruz de cada dia, pelos frutos da nova evangelização, oremos. 

5. Por todos nós aqui reunidos, para que nos sintamos envolvidos no 
grande esforço de evangelizar o mundo da saúde, levando Cristo para além 
das paredes de nossas igrejas e obras, oremos. 

Concluamos nossas preces rezando juntos a oração do Senhor: Pai 
nosso...

Cel.: Senhor, nosso Deus, atendei as nossas preces, e fazei que a Palavra 
do vosso Filho seja acolhida por todos os doentes e profissionais da saúde. Ele 
que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém!

ORAÇÃO DE DESPEDIDA DA CRUZ PEREGRINA 
(Inspirada no compromisso que os primeiros Ministros dos Enfermos 

faziam ao receber a cruz)
Deus onipotente, nosso criador, nossa misericórdia e Pai de nosso 

Senhor Jesus Cristo, damos-vos infinitas graças porque, por vossa bondade, 
vos dignastes chamar-nos ao vosso serviço. Por vosso imenso amor, na 
presença desta cruz peregrina, da Virgem Maria e toda corte celeste, 
queremos com todo afeto do nosso coração, servir aos doentes a exemplo 
de São Camilo: com a maior caridade ao nosso alcance. Pedimos-vos, pois, 
pelo amor com que enviastes vosso Filho ao mundo, para dar sua vida pela 
humanidade, que mantenhais nossos corações sempre acesos no fogo deste 
amor sem que se extinga, para que possamos perseverar nesta santa obra, e 
perseverando, chegarmos à glória celeste, a fim de participarmos de vossa 
felicidade com vossos santos e vos louvar eternamente. 

Amém!

BÊNÇÃO 
Cel.: O Senhor Jesus, que passou pelo mundo fazendo o bem e curando 

a todos, nos conserve com saúde, e nos cubra de sua bênção. Em nome do Pai 
e do Filho e do Espírito Santo. 

Amém! 

 Canto Final: LOUVOR A SÃO CAMILO DE LELLIS
(Letra: Pe. Gilmar Aguiar / Música: Pe. Fábio Edu Pinto)
    
Ó bom Camilo, segui o seu caminho, é preciso trabalhar sem cessar. 
No seu regresso, inquieto estavas, as coisas de Deus a contemplar.
Uma luz do alto lhe mostrava, “chega de mundo, ó Deus da vida”.
Era festa de Nossa Senhora, vida nova lhe esperava “ó Mãe da luz”.

Procurai o que é agradável ao Senhor.
Deixa-se conduzir pela lei do amor.
Assim como Jesus nos falou.
A São Camilo, nosso hino e louvor.

As feridas da vida quem vai suportar? É Jesus que na cruz vem nos salvar.
No hospital grande obra começou: cuidar dos doentes sem nada esperar.
Numa noite escura pensava não mais ficar. Era difícil ter fé e continuar.
A obra é divina e nos céus tem seu lugar, é Maria gloriosa a todos amparar.
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Grande em caridade a seus irmãos deu exemplo e ensinou uma nobre lição.
A Jesus servir com o coração nas mãos, por amor maior e fiel vocação.
Sua voz é sempre viva, como uma bela canção, de profunda piedade e paixão.
O cuidado revela delicada afeição, Mãe da Saúde nos ajude nesta missão.

Hinário Camiliano

Provincia Camiliana Brasileira

1. Entrada: A Igreja chama 
1. A igreja chama e convida, para o Amor-doação: Dar um sentido à vida, 
na cura, a libertação! Todos amados em Cristo, enfermos, nossos irmãos! Aos 
pobres, necessitados, doentes, chamados à Ressurreição!
Venham, irmãos verdadeiros! Juntos no mesmo ideal: Somos do amor 
mensageiros, nele vencemos o mal. A Boa nova pregamos, pois o espírito 
ungiu. Quem nos curou e salvou e a humanidade remiu!
2. Pelos sinais percebemos, todo o poder de Jesus: Sua verdade veremos, ao 
carregarmos a cruz. No sofrimento, a prova, do seu amor que é unção. Revela a 
sua bondade, e da enfermidade nos livra sua mão!
3. Pobreza e gratuidade fazem do amor a missão. Nossa oração de verdade é 
o compromisso de irmão. Jesus, o Deus-Missionário, médico é, por amor, De 
Deus o filho Ungido, Liberta oprimidos, proclama o Senhor! (Lc 4, 16-21; Mt 
4,12-17; 1, 14-24)

2. Ato Penitencial – Senhor servo de Deus
Solo: Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós!
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!
Solo: Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós!
Ass.: Cristo, tende piedade de nós!
Solo: Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade de nós!
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!

3. Kyrie eleison (JMJ 2013)
1. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos.
Kyrie eleison, eleison, eleison (2x)
2. Ó, Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados.
Christe eleison, eleison, eleison (2x)
3. Senhor, que intercedeis por nós Junto a Deus pai que nos perdoa.
Kyrie eleison, eleison, eleison (2x)
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4. Aspersão da Comunidade – Eu Vi Foi Água
1- Eu vi, eu vi, vi foi água a manar/ Do lado direito do templo a jorrar.
Amém, Amém, Amém, Aleluia/ Amém, Amém, Amém, Aleluia.
2- E quantos foram por ele banhados/ Cantaram o canto dos que foram salvos.
3- Louvai, louvai e cantai ao Senhor/ Porque ele é bom e sem fim, seu amor.
4- Ao Pai a glória e ao ressuscitado/ E seja o divino pra sempre louvado.
5- Quão grande, ó Deus, é a vossa bondade/ Senhor, eu vos peço, ouvi-me, 
escutai-me.

5. Hino de louvor – V (M.: Ney Brasil Pereira)
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados!
1. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós Vos louvamos, 
Vos bendizemos, vos adoramos, Vos glorificamos,
2. Nós Vos damos graças, por vossa imensa glória! Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai!
3. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós! Vós que tirais 
o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica! Vós que estais à direita do pai, 
tende piedade de nós!
4. Só Vós sois o Santo; só Vós, o Senhor,
Só Vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.
Amém!

6. Hino de Louvor – Glória Oficial da Liturgia – Letra: Missal 
Romano; M.: Francisco de Assis)
Glória a Deus nas alturas, E paz na terra. Aos homens por ele amados! Aos 
homens por ele amados!
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso:
Nós vos louvamos, nós vos bendizemos.
Nós vos adoramos, nós vos glorificamos,
Nós vos damos graças por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado 
do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade 
de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós.

Só vós sois o Santo, só vós o Senhor,
Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.
Na glória de Deus Pai. Amém!

7. Hino de Louvor
SOLO: Glória! Glória!
Glória a Deus nos altos céus, Paz na terra a seus amados. A vós louvam Rei 
celeste, os que foram libertados!
Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao 
vosso nome, Vossos dons agradecemos!
Senhor nosso Jesus Cristo, Unigênito do Pai. Vós de Deus Cordeiro Santo. 
Nossas culpas, perdoai!
Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor.
Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor!
Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor.
Com o Espírito divino, de Deus Pai no esplendor! 
Amém! Amém!

8. Aclamação ao Evangelho: Aleluia, Eu sou o Senhor!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (2x)
Eu sou o Senhor teu Deus, Que te cura, ó povo meu! Se guardares meus preceitos, 
Te libertarei de todo mal!

9. Aclamação ao Evangelho
Aleluia, Aleluia, como o Pai me amou assim também eu vos amei. Aleluia, 
Aleluia, como eu estou no Pai, permanecei em mim.
Vós todos que sofreis aflitos, vinde a mim! Repouso encontrarão os vossos 
corações. Dou graças a meu Pai que revelou ao pobre, ao pequenino no seu 
grande amor!

10. Oferendas: Um recado!
Cair no chão não parece, A melhor coisa da vida. Com a semente acontece, E 
ela se sente ferida. Mas, do seu sonho cortado, Nasce também um recado.
Sou a pequena semente, Sonho de fruto maduro. Toma, Senhor, de 
presente, A minha dor, meu futuro. Toma a meu vinho e meu pão, Tens a 
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melhor solução. (2x)
Sonho com vida feliz: Queres me dar paraíso. Mas minha dor contradiz, Quer 
me roubar o sorriso. Só se a semente se entrega, É que o jardim não se nega.

11. Oferendas: Mãos abertas
Nesta prece, Senhor, venho te oferecer,
O crepitar da chama, a certeza de dar!
1. Eu te ofereço o sol que brilha forte, Te ofereço a dor do meu irmão. A fé na 
esperança, e o meu amor!
2. Eu te ofereço as mãos que estão abertas, O cansaço do passo mantido, Meu 
grito mais forte de louvor!
3. Eu te ofereço o que vi de belo, No interior dos corações, A coragem de me 
transformar!

12. Comunhão: Que mistério de vida é este? 
1. Que mistério de vida é este, que assume o humano sofrer? Que impõe suas 
mãos sobre o mundo, para o mundo poder nele crer? Que mistério de vida é 
este, que se torna pastor do rebanho? Quem o segue não anda sozinho: mostra 
a todos amor sem tamanho?
Vós que estais aflitos, vinde a mim, vou socorrer, Eis que escuto o grito, e 
vou logo atender. Eu sou o mistério, Sou mais vida feito pão, Sou o próprio 
Cristo Jesus, Nesta comunhão.
2. Que mistério de vida é este, que expulsa o mal e a dor? Que tem pena do 
povo que sofre, e acolhe a todos co’amor? Que mistério de vida é este, que se dá 
em martírio total? Que carrega em seus ombros o peso, pra curar-nos de todo 
o mal?
3. Que mistério de vida é este, que revela amor aos pequenos? Que afasta de 
nós todo o medo de crescer em tão fértil terreno? Que mistério de vida é este 
que ensina a lei do Senhor? Que revela num só mandamento a alegria da vida 
no amor? 
4. Que mistério de vida é este, que nos faz enxergar sua luz? Que nos mostra 
qual é o caminho, que à casa do Pai nos conduz? Que mistério de vida é este, 
que nos faz exultar de alegria? Que Mistério, que dom tão profundo, é Jesus 
feito eucaristia.

13. Canto de Comunhão: Vejam
1. Vejam: Eu andei pelas vilas, apontei as saídas como o Pai me pediu Portas eu 
cheguei para abri-las, eu curei as feridas como nunca se viu.
Por onde formos também nós que brilhe a tua luz
Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, 
queremos ser assim. Que o pão da vida nos revigore em nosso “sim”.
2. Vejam: Fiz de novo a leitura das raízes da vida que meu Pai vê melhor. Luzes 
acendi com brandura, para a ovelha perdida não medi meu suor.
3. Vejam: Procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai 
Pobres, a esperança que é deles eu não quis ver escrava de um poder que retrai
4. Vejam: Semeei consciência nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. 
Tramas, enfrentei prepotência dos que temem o novo, qual perigo sem fim.
5. Vejam: Eu quebrei as algemas, levantei os caídos, do meu Pai fui as mãos. 
Laços, recusei os esquemas, Eu não quero oprimidos, quero um povo de irmãos.
6. Vejam: Procurei ser bem claro; o meu reino é diverso, não precisa de Rei. 
Tronos, outro jeito mais raro de juntar os dispersos o meu Pai tem por lei.
7. Vejam: Do meu Pai a vontade eu cumpri passo a passo, foi pra isso que eu vim. 
Dores, enfrentei a maldade, mesmo frente ao fracasso eu mantive meu “sim”.
8. Vejam, fui além das fronteiras, espalhei boa-nova: Todos filhos de Deus. Vida, 
não se deixe nas beiras, quem quiser maior prova venha ser um dos meus. 

14. Vem, não tenhas medo (Mc 5, 25-34) 
Vem, não tenhas medo de tocar o manto meu! Vou te curar, te restaurar, ser 
todo teu, Eu sou tua luz, o teu caminho, o teu viver, Comigo em ti, seremos 
um, pra que temer. Somente Eu vou saciar teu coração, Mergulha em mim, te 
lava em mim, estou aqui, Tu que andaste e procuraste sempre em vão, Nada 
mais temas e aceita o meu perdão.
Vem, está em mim a fonte para o teu viver, A alegria, toda a paz e o bem-
querer! Vem, sempre te quero e não me canso de esperar, Até que venhas e 
eu possa enfim te saciar.
Sim, levanto os olhos, ó Jesus, e vejo, os teus, Tão doces, puros, quanta paz me 
faz sentir. Quero provar teu coração bem junto ao meu, Poder enfim tocar teu 
manto e ser só teu. Ó meu Jesus, depressa vem me socorrer, Do meu pecado 
e minha culpa me livrar,
Deixa tua água limpa e pura me lavar, E tudo, então, dentro de mim vai renascer.
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Sim, está em ti a fonte para o meu viver, A alegria, toda a paz e o bem 
querer! Sim, sempre te quero e não me canso de buscar, Até que venhas e 
eu possa enfim me saciar. (2x)

15. Juntos na missão – Hino Vocacional 
1. Vamos juntos viver nossa missão, Ao Deus da vida fazer louvação. Doar-se 
totalmente ao nosso irmão. Colocando nosso coração nas mãos.
A serviço da vida estamos. Para todos saúde esperamos Em Deus, fonte 
viva buscamos.
2. Ser camiliano é testemunhar o amor. Mostrando que saúde é valor. Pelas 
praças esquecidas caminhar. Para a vinha do Senhor convocar.
3. Dia a pós dia nossa história escrevemos. Suave convite com amor acolhemos. 
Não tememos nem a dor e nem a morte, No Senhor, novo ânimo e nova sorte.
4. Destemidos e amados para amar. Sem temor a vocação testemunhar. O 
reino com alegria anunciar. A paz no mundo vamos todos semear.

16. Mais coração nas mãos! - Letra e música: Ir. Miria T. Kolling
1. Quando se tem o coração nas mãos, E o ser em Deus, inteiro Amor que 
ama. Quem sofre, imerso em dor, Toda sua vida se faz dom, E qual Samaritano 
bom, Cura as feridas de irmãos caídos. Nos mil caminhos do viver, Seu dia 
irradia, Um novo amanhecer, amanhecer!
“Mais coração nas mãos!” Não basta apenas nosso bem-fazer, Cuidado 
exige compassivo ser, Co’a dor do nosso irmão! Mais compaixão nas mãos: 
Eis o remédio eficaz, melhor, A terapia do materno amor: Mais coração 
nas mãos!
2. Quando se vive a caridade, o amor, Buscando ser como Jesus, o Mestre: 
Ternura e compaixão, Torna-se o mundo um jardim, Celeste paraíso enfim, 
E no cuidado do irmão amado. É o coração que está nas mãos! Não vença a 
doença: Deus quer vida feliz, vida feliz!
3. Quando o Evangelho se faz vida em nós, Nossa missão: servir, cuidar, 
se torna. Divina doação. Presença alegre do Senhor, Supremo dom, o bem 
maior. E disponíveis, à dor sensíveis, Damos ao mundo novo olhar, Na graça 
que abraça, Com as mãos o coração, o coração!

17. Hino a São Camilo de Lellis 

Letra: João de Araújo - Música: André Zamur
1. Aos doentes, do céu amor trazes, vendo neles o próprio Senhor, Servo e 
escravo de todos te fazes, nos caminhos tão cheios de dor! Cruz vermelha, do 
sonho materno, já trazias no ventre feliz. Que seria, depois, bem eterno, que o 
céu louva, saúda e bendiz!
São Camilo de Léllis, aprendestes dos céus.
Que os enfermos são sempre “as pupilas de Deus”! Tua fé nos ensina, que 
hospital é jardim. Onde vidas são flores, de nobreza sem fim!
2. De dor leitos junto aos quais não mediste, sacrifícios, no puro servir. E nos 
olhos de pranto então viste, a esperança brilhar e sorrir! Corações mil, a pulsar, 
revestidos da grandeza de teu ideal. Também dão a mil rostos sofridos, vivo 
alento do amor divinal!
3. Dos enfermos, patrono celeste, e de seus servidores no bem. Obra tal não é 
tua – soubeste – mas de Cristo e dos anjos também! Pés feridos e chagas da 
vida, mas fizeram crescer teu fervor. Pela gente hoje tão excluída, roga, pois, 
São Camilo ao Senhor!

18. Hino a São Camilo (Tradicional revisto e adaptado por Ir. Miria 
Kolling)
1) Céus e terra a ti entoam, São Camilo hino feliz, Por tua vida convertida, 
que na glória a Deus bendiz... És um raio luminoso, De Jesus a plena Luz!
Oh apóstolo da vida, Oh “gigante do amor” (2x)
2) Tantos filhos tu geraste, Que seguiram tua missão! Testemunhas verdadeiras, 
Do amor de compaixão!... No martírio, a Eucaristia, Foi remédio, força e pão!
3) Hoje ensina-nos teu jeito, De viver em oração? Cruz vermelha em nosso peito, 
E o coração nas mãos! Seguidores dos teus passos, Caminhemos com ardor!
4) Dos doentes, dos que morrem, Ouvi o grito de aflição; Nos perigos que eles 
correm, Tenham tua proteção! Anjo bom, sê para todos, Junto a Deus, intercessor!

19. HINO À SÃO CAMILO - Tradicional
1. Lá no céu a ti se entoa, ó Camilo hino imortal. E brilhante uma coroa, orna 
a fronte patriarcal. Regozija-te glorioso, grande herói no teu Senhor.
SALVE APÓSTOLO ZELOSO, SALVE SERAFIM DE AMOR.
2. Quantos filhos destemidos, Pelejando ao teu pendão. Em teu nome sempre 
unidos, alcançaram galardão. Bando forte e numeroso, imolou-se pela dor.
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3. Cá na terra outra fileira, eco faz de bons irmãos. Desfraldando uma bandeira, 
glória eterna dos cristãos.
Traz no peito caridoso cruz vermelha e santo ardor.
4. Dos doentes, dos que morrem, ouve o grito de aflição. Nos perigos que eles 
correm, de ti esperam salvação. Anjo doce, caridoso deles sê consolador.

20. CANÇÃO À SÃO CAMILO de Lellis (DR)
Homem de mãos quentes, de força eminente, e grande coração. Pensando 
sempre em sua mente os que não sentem o amor de Deus. Amigo dos que estão 
sós, dos que não tem carinho e amor. Servo dos que padecem, enfermos que 
sentem a cruz da dor.
Camilo, amigo irmão guia meus passos. Camilo, amigo irmão, guia meus 
passos. Como Deus te guiou. Como Deus te guiou.
Em teus irmãos, os pobres, tu viste as flores do jardim de Deus. Não foste 
mais feliz em tua vida, que nos hospitais a vinha do Senhor. Ó grande Camilo 
minh’alma, com força reclama, servir ao Senhor. Quero com Cristo lançar-me 
mostrar ao meu povo um mundo melhor.

21. “Novos em Cristo para amar e servir” (Hino para o Ano Vocacional 
Camiliano 2019)Letra: Pe. Gilmar A. Aguiar, Música: Pe. Fábio Edu Pinto)
O caminho é longo, feito de amor-doação.
O passado queremos olhar com gratidão.
Para viver o presente com paixão.
E seja o nosso futuro, esperança e missão.
Somos novos em Cristo, para amar e servir.
De coração solidário, destemidos a seguir.
A cruz vermelha que no peito trazemos.
É sinal de fé e o amor, que queremos.
Todos juntos, irmanados na missão.
Para amar e servir de alma e coração.
A nossa missão é a caridade semear.
No hospital uma plantinha a brotar.
Com São Camilo, aprender a amar.
Na “nova escola” toda vida entregar.
Para curar a dor enviados nós somos.

Pelas praças sofredores encontramos.
Nos seus rostos é Jesus que enxergamos.
Num gesto de amor toda a vida entregamos.
Com alegria horizontes buscamos.
Aos doentes e pobres nos consagramos.
Como Maria, por estradas caminhamos.
Com amor de mãe dos enfermos cuidamos.

22. “Mais coração nas mãos, irmãos!” (Oferendas) (L e M: Edilberto 
Florentin)
Ao Senhor devemos doar e ofertar esses dons, esse ofício. Nossas lutas e dor, feliz 
labor, santo sacrifício.
Para que um dia Ele também de nós venha cuidar.
Por isso nos esforcemos na caridade a Deus alcançar.
Mais coração nas mãos irmãos, para ofertar a Deus. Todo em gratidão, 
irmãos, o amor que nos concedeu. Mais coração nas mãos irmãos, para 
ofertar a Deus. Todo em gratidão, irmãos, o amor que nos concedeu.
Ó Jesus, que recomendaste: “estive enfermo e me visitaste”. Recebe o nosso 
louvor e a cruz do amor que é nosso estandarte. Jesus, tu que disseste: “aos que 
fizerem, farão a mim”. Recebe o pão e o vinho, as nossas vidas e o nosso sim.

CANTOS COMEMORATIVOS PARA OS 100 ANOS

01. Hino Oficial para o Jubileu 100 ANOS DOS CAMILIANOS NO 
BRASIL 
Letra e Música: Alaiane Machado
1. Chegaram ao Brasil /terra de Santa Cruz 
Movidos pelo amor de Camilo e sua luz.
Repletos de esperança /e de força de vontade 
Aqui deram seus frutos ao formar comunidade. 
Glória e louvor ao Pai, Alegres celebramos 
100 anos no Brasil, Somos camilianos. 
2. Aos poucos se notou/ que era diferente 
Seu jeito de cuidar e zelar pelo doente 
Havia tanto amor/ se via só bondade 
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Ali se dedicavam na mais plena caridade. 
3. Assim foram crescendo /o trabalho e a missão 
Cuidar com diligência ter coração nas mãos 
Fizeram propagar de Camilo o Ideal 
E hoje estão em todo o território nacional. 
4. Saúde, educação/ assistência social 
Dimensão religiosa no serviço Pastoral. 
Vem ser camiliano /vem sentir esse ardor 
Abrace a nossa causa, vem ser um servidor.

02. LOUVOR A SÃO CAMILO DE LELLIS
(Letra: Pe. Gilmar Aguiar; Música: Pe. Fábio Edu Pinto)
Ó bom Camilo, segui o seu caminho, é preciso trabalhar sem cessar. 
No seu regresso, inquieto estavas, as coisas de Deus a contemplar.
Uma luz do alto lhe mostrava, “chega de mundo, ó Deus da vida”.
Era festa de Nossa Senhora, vida nova lhe esperava “ó Mãe da luz”.
Procurai o que é agradável ao Senhor.
Deixa-se conduzir pela lei do amor.
Assim como Jesus nos falou.
A São Camilo, nosso hino e louvor.
As feridas da vida quem vai suportar? É Jesus que na cruz vem nos salvar.
No hospital grande obra começou: cuidar dos doentes sem nada esperar.
Numa noite escura pensava não mais ficar. Era difícil ter fé e continuar.
A obra é divina e nos céus tem seu lugar, é Maria gloriosa a todos amparar.
Grande em caridade a seus irmãos deu exemplo e ensinou uma nobre lição.
A Jesus servir com o coração nas mãos, por amor maior e fiel vocação.
Sua voz é sempre viva, como uma bela canção, de profunda piedade e paixão.
O cuidado revela delicada afeição, Mãe da Saúde nos ajude nesta missão.

03. CANTO DE ENTRADA – O amor de Deus nos faz cantar!
L: Pe. Fábio Edu Pinto e Pe. Gilmar Aguiar; M: Pe. Fábio Edu Pinto
 1. Ó vinde povo de Deus celebrar. A palavra de vida iremos escutar 
Vinde benditos de meu Pai, eu vou falar: Os pequenos do Reino devemos amar.
O amor de Deus nos faz cantar! Sua bondade é sem fim!
O nosso canto é de louvor. Eis-me, Senhor, aqui estou!

Minha alegria é ser presença. É ser sinal de Esperança!
Mesmo sabendo que nada sou, Eis-me, Senhor aqui estou!
2. A nossa frente o Bom Pastor está. Da multidão tem compaixão.
Vinde a mim os aflitos e descanso tereis. Sou manso e humilde, eu vos aliviarei.
3. Os doentes são os preferidos do Pai. Tem grande amor quem deles cuidar
Estive enfermo, fostes me visitar. Grande tesouro é nos céus que terá.

04. ATO PENITENCIAL
Letra: Missal Romano; Música: Pe. Fábio Edu Pinto
1. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, Tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós!
2. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, Tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós!
3. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, Tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós!

05. Salmo Responsorial - Sl 145(144)
Letra: Lecionário; Música: Pe. Fábio Edu Pinto, mi
Bendirei, eternamente, vosso nome, ó Senhor!
1. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei,
E bendizer o vosso nome pelos séculos.
Todos os dias haverei de bendizer-vos,
Hei de louvar o vosso nome para sempre.
2. Misericórdia e piedade é o Senhor,
Ele é amor, é paciência, é compaixão.
O Senhor é muito bom para com todos,
sua ternura abraça toda criatura.
3. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem
e os vossos santos com louvores vos bendigam!
Narrem a glória e o esplendor do vosso reino
e saibam proclamar vosso poder!
4. O Senhor é amor fiel em sua palavra,
É santidade em toda obra que ele faz.
Ele sustenta todo aquele que vacila
E levanta todo aquele que tombou.
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06. Aclamação ao Evangelho (Mt, 11, 25) – Eu te louvo, ó Pai 
Santo
Letra: Lecionário; Música: Pe. Fábio Edu Pinto, mi
Aleluia, aleluia, aleluia!
Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra;
Os mistérios do teu Reino aos pequeninos, Pai, revelas!

07. NOSSA VIDA OFERTAR – APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
L: Pe. Fábio Edu Pinto e Pe. Gilmar Aguiar; M: Pe. Fábio Edu Pinto
1. Bendito seja, ó Deus do universo, Pelo pão que recebemos,
De sua bondade infinita, No teu corpo se transformará.
É fruto de nossa terra, Pão vivo que vem do céu.
Ó Deus Bendito, acolha nossa oferta.
É pouco o que lhe damos com o coração aberto.
Recebe esses dons, o Filho seu também.
Oferta verdadeira, que do céu nos vem.
2. Bendito seja, ó Deus do universo, Pelo vinho que recebemos,
De sua bondade infinita, No teu sangue vai se transformar.
Da vinha, nossa festa, Vinho novo, brotará.
3. Nesta prece teu povo implora, Também sua vida ofertar.
Na mesa santa os seus dons, Pão e vinho colocar,
São sinais de seu amor, Para o Espírito consagrar.
4. Recebe, ó Pai, nossas vidas, Unidas ao pão e o vinho.
Nossa história humana, Guiando-a em teu caminho,
Serão pela tua graça, Ao céu nos conduzindo. 

08. EUCARISTIA, DOM DE DEUS E VIDA PARA TODOS – Canto de 
Comunhão
L: Pe. Gilmar Aguiar; M: Pe. Fábio Edu Pinto
1. A caminhada do povo de Deus nos quer ensinar.
Se teve fome, do céu desceu o maná. 
Caminhamos nesta direção, pois um dia vamos chegar.
No altar com Jesus, o pão da vida, queremos cear.
JESUS, CAMINHO, VERDADE E VIDA, SE FAZ REFEIÇÃO.
EUCARISTIA É DOM DE DEUS, NOVA VIDA E SALVAÇÃO.

PARTILHA E FRATERNIDADE, AQUI, GRANDE LIÇÃO.
2. A Eucaristia é vida pra todos, é milagre de amor.
Jesus nos ensinou que é preciso dar de comer.
A nossa missão é amar e servir, de coração.
O grão caído na terra, com esperança, viu ressurreição.
3. Jesus nesta ceia, por inteiro, é pão vivo e repartido.
Somos muitos, mas formamos um só povo a esperar.
Saúde e comunhão é preciso buscar sem se cansar.
A plena vida só Deus, em Jesus, filho seu, nos dar.
4. No meio de nós Deus está, é pão, é refeição.
Seu corpo e sangue são sinais de redenção.
Neste altar, maior prova de amor se faz comunhão.
Lutando por vida e saúde é nossa missão. 
5. Eis que vos envio o Evangelho a proclamar.
Os males, enfermidades e doenças a curar.
Não tenhas medo do Reino de Deus anunciar.
Um dia no céu, seu nome entre os anjos estará.

09. E os hospitais são os canteiros do Senhor
Letra e Música: Edilberto Florêncio
1. Vejam bem meus irmãos, esse mundo. é um campo, que o Senhor mesmo 
plantou.
A seara mais diversa, e mais bela, com carinho e amor cultivou.
E os Hospitais são os canteiros do Senhor, os seus jardins.
E as almas dos meus irmãos são as flores,
As pupilas  e o Coração do Nosso Deus.
As pupilas e o Coração do Nosso Deus.
2, A caridade é água que sacia, e a luz que alimenta, vem da fé.
O cuidado e esperança é a saúde, e a cruz é a pérgula que sustém.
3. Nesta Terra meus irmãos, somos todos, operários, das courelas do Nosso 
Deus.
Que virá a colheita no ocaso, e partilhará entre nós os seus bens.
4. Os doentes são as rosas preferidas, seus odores são louvores que sobem ao Céu
Os sacrifícios que fazemos, são sementes, que brotarão para eternidade, amém.
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10. Os doentes nos revelam (Pe. Gilmar)
Os doentes nos revelam o rosto do Pai, que é Amor.
Cuida de mim, cuida de mim! Cuida de nós, Senhor!
 
11. O que nos une a Deus (Pe. Gilmar)
Deus nos amou por primeiro, para unidos vivermos (cf. 1Jo 4, 10).
O que nos une a Deus é o dom da caridade.

12. Um amor de mãe (Pe. Fábio)
Todos peçam a Deus que lhes dê um amor de mãe para com o teu próximo.

13. O dom da Caridade (Pe. Gilmar)
Ó Deus nosso Pai, Espírito de amor, por Jesus nos destes a parte melhor:
Coube-nos o dom, o dom da caridade. Coube a nós o dom, o dom da caridade.

14. Para anunciar o seu amor (Pe. Fábio)
 “O Senhor me escolheu, me ungiu e consagrou para anunciar o seu amor”
 “O Senhor me escolheu, me ungiu e consagrou para anunciar o seu amor”

15. SÃO CAMILO, CEM ANOS DE HISTÓRIA E VIDA
(Hino para o Centenário dos camilianos no Brasil)
L: Pe. Gilmar Aguiar; M: Pe. Fábio Edu Pinto
1. Em Deus sempre há um novo começo, de tudo o que há.
De terras distantes dois missionários a singrar.
Para uma missão viu um novo horizonte a despontar.
Uma semente camiliana nessa terra fez germinar.
Vamos irmãos grande festa celebrar!
São Camilo e os filhos seus todos juntos a caminhar.
Os cem anos de vida e história queremos festejar.
Na terra de Santa cruz, é Jesus, nova luz a cintilar.  
2. Queremos uma nação santa, seja bela e encantadora.
Novo carisma viu nascer de santas mãos cuidadoras. 
Viu em São Camilo, um gigante, um anjo de amor.
Novos em Cristo, solidários, celebramos esse louvor.
3. Aos cuidados de Maria esse sonho confiamos.

Na vinha do Senhor, alegres trabalhamos.
Uma obra divina, disse Cristo, por Deus continuamos.
Aos clamores dos doentes afeto de mãe lhe ofertamos.
4. Somos camilianos de fé, de coração e por vocação.
De muitos doentes, hoje e amanhã, vamos cuidar.
A cruz vermelha no Brasil tem destaque e lugar.
É da cruz de Jesus Cristo uma perene fonte a brotar.
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Hinário (Cifras) Jubileu Camilianos no Brasil-100 Anos

01. Hino para o Jubileu 100 ANOS DOS CAMILIANOS NO BRASIL 
Letra e Música: Alaiane Machado
            D          A        Bm                F#m
Chegaram ao Brasil /terra de Santa Cruz 
      G              D              E              A
Movidos pelo amor de Camilo e sua luz.
       D               A                     Bm         F#m
Repletos de esperança /e de força de vontade 
    G                       D                           A
Aqui deram seus frutos ao formar comunidade. 
     D7                      G
Glória e louvor ao Pai 
   Gm            D 
Alegres celebramos 
    Bm              Em 
100 anos no Brasil
     A             D
Somos camilianos. 
   D                    A        Bm          F#m 
Aos poucos se notou/ que era diferente 
         G             D         E               A
Seu jeito de cuidar e zelar pelo doente 
     D               E           Bm          F#m  
Havia tanto amor/ se via só bondade 
  G              D                      E           A
Ali se dedicavam na mais plena caridade. 
    D                    A              Bm              F#m 
Assim foram crescendo /o trabalho e a missão 
   G                   D                  E               A
Cuidar com diligência ter coração nas mãos 
     D           A                Bm       F#m
Fizeram propagar de Camilo o Ideal 
      G                                E             A
E hoje estão em todo o território nacional. 
    D            A              Bm        F#m
Saúde, educação/ assistência social 

   G               D                E          A 
Dimensão religiosa no serviço Pastoral. 
  D                A            Bm                F#m 
Vem ser camiliano /vem sentir esse ardor 
      G                 D           E               A 
Abrace a nossa causa, vem ser um servidor.

02. LOUVOR A SÃO CAMILO DE LELLIS
(Letra: Pe. Gilmar Aguiar; Música: Pe. Fábio Edu Pinto)
           E                 F#m                               B7                                     E A9
Ó bom Camilo, segui o seu caminho, é preciso trabalhar sem cessar. 
      E                 F#m                               B7                                     E
No seu regresso, inquieto estavas, as coisas de Deus a contemplar.
                         F#m                    B7                                      E
Uma luz do alto lhe mostrava, “chega de mundo, ó Deus da vida”.
        C#m      F#m                       B7                                              A Am E
Era festa de Nossa Senhora, vida nova lhe esperava “ó Mãe da luz”.
   E                     F#m
Procurai o que é agradável ao Senhor.
B7                                                 E
Deixa-se conduzir pela lei do amor.
C#m                                 F#m
Assim como Jesus nos falou.
A                                   Am              E A9
A São Camilo, nosso hino e louvor.
      E                        F#m                          B7                                            E A9
As feridas da vida quem vai suportar? É Jesus que na cruz vem nos salvar.
      E             F#m                                B7                                             E
No hospital grande obra começou: cuidar dos doentes sem nada esperar.
                                 F#m                                    B7               E
Numa noite escura pensava não mais ficar. Era difícil ter fé e continuar.
        C#m            F#m                                   B7                                      A Am E
A obra é divina e nos céus tem seu lugar, é Maria gloriosa a todos amparar.
      E                           F#m                 B7                                                   E A9
Grande em caridade a seus irmãos deu exemplo e ensinou uma nobre lição.
      E                  F#m                                       B7                              E 
A Jesus servir com o coração nas mãos, por amor maior e fiel vocação.
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                                          F#m                               B7                       E
Sua voz é sempre viva, como uma bela canção, de profunda piedade e paixão.
        C#m                F#m                         B7                                              A Am E
O cuidado revela delicada afeição, Mãe da Saúde nos ajude nesta missão.

03. CANTO DE ENTRADA – O amor de Deus nos faz cantar!
L: Pe. Fábio Edu Pinto e Pe. Gilmar Aguiar; M: Pe. Fábio Edu Pinto
      G                             C                             D7                 Em
1. Ó vinde povo de Deus celebrar. A palavra de vida iremos escutar 
             C                      D7              Em                 C              Bm                 Em  C D7
Vinde benditos de meu Pai, eu vou falar: Os pequenos do Reino devemos amar.
G                                           C                     D7                 G
O amor de Deus nos faz cantar! Sua bondade é sem fim!
                 Em                 C                         D7                 G
O nosso canto é de louvor. Eis-me, Senhor, aqui estou!
G                                       C                     D7                 G
Minha alegria é ser presença. É ser sinal de Esperança!
                 Em                 C                         D7                     G
Mesmo sabendo que nada sou, Eis-me, Senhor aqui estou!
     G                             C                             D7                 Em
2. A nossa frente o Bom Pastor está. Da multidão tem compaixão.
             C                      D7              Em                  C              Bm                 Em  C D7
Vinde a mim os aflitos e descanso tereis. Sou manso e humilde, eu vos aliviarei.

         G                             C                                    D7                 Em
3. Os doentes são os preferidos do Pai. Tem grande amor quem deles cuidar
         C                D7           Em                 C                Bm                 Em  C D7
Estive enfermo, fostes me visitar. Grande tesouro é nos céus que terá.

04. ATO PENITENCIAL
Letra: Missal Romano; Música: Pe. Fábio Edu Pinto
     C9              Am          A9/G              Dm          G/B
1. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça,
F             G/B        C9
Tende piedade de nós.
   F                     G/B             C9
Senhor, tende piedade de nós!

     C9              Am          A9/G              Dm          G/B
2. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer,
F             G/B        C9
Tende piedade de nós.
   F                     G/B             C9
Cristo, tende piedade de nós!
     C9              Am              A9/G                 Dm             G/B
3. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo,
F             G/B        C9
Tende piedade de nós.
   F                      G/B            C9
Senhor, tende piedade de nós!

05. SALMO RESPONSORIAL - SL 145(144)
Letra: Lecionário; Música: Pe. Fábio Edu Pinto, mi
C9                        G/B     F                              C9
Bendirei, eternamente, vosso nome, ó Senhor!
     C9                                                      Dm
1. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei,
   F                                               C9
E bendizer o vosso nome pelos séculos.
     Am                                            F
Todos os dias haverei de bendizer-vos,
Dm                                                 G/B
Hei de louvar o vosso nome para sempre.
2. Misericórdia e piedade é o Senhor,
Ele é amor, é paciência, é compaixão.
O Senhor é muito bom para com todos,
sua ternura abraça toda criatura.
3. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem
e os vossos santos com louvores vos bendigam!
Narrem a glória e o esplendor do vosso reino
e saibam proclamar vosso poder!
3. O Senhor é amor fiel em sua palavra,
É santidade em toda obra que ele faz.
Ele sustenta todo aquele que vacila
E levanta todo aquele que tombou.
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06. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (MT, 11, 25) – EU TE LOUVO, Ó PAI SANTO
Letra: Lecionário; Música: Pe. Fábio Edu Pinto, mi
C      Em   Am Em     Bb Dm G
Aleluia, aleluia, aleluia!
   F                                                 Em                     Dm
Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra;
   F                                                                          G
Os mistérios do teu Reino aos pequeninos, Pai, revelas!

07. NOSSA VIDA OFERTAR – APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
L: Pe. Fábio Edu Pinto e Pe. Gilmar Aguiar; M: Pe. Fábio Edu Pinto
          Am                             Dm
1. Bendito seja, ó Deus do universo,
   E                           Am
Pelo pão que recebemos,
                              Dm
De sua bondade infinita,
   E                             Am
No teu corpo se transformará.
                            Dm
É fruto de nossa terra,
  E                          Am
Pão vivo que vem do céu.
     Am         Dm                             Am
Ó Deus Bendito, acolha nossa oferta.
                                   E                                  Am
É pouco o que lhe damos com o coração aberto.
                           Dm                            Am
Recebe esses dons, o Filho seu também.
                          E                               Am
Oferta verdadeira, que do céu nos vem.
       Am                             Dm
2. Bendito seja, ó Deus do universo,
   E                           Am
Pelo vinho que recebemos,
                               Dm
De sua bondade infinita,

   E                                  Am
No teu sangue vai se transformar.
                               Dm
Da vinha, nossa festa,
  E                         Am
Vinho novo, brotará.
       Am                             Dm
3. Nesta prece teu povo implora,
   E                           Am
Também sua vida ofertar.
                                       Dm
Na mesa santa os seus dons,
   E                  Am
Pão e vinho colocar,
                            Dm
São sinais de seu amor,
  E                         Am
Para o Espírito consagrar.
       Am                             Dm
4. Recebe, ó Pai, nossas vidas,
   E                           Am
Unidas ao pão e o vinho.
                              Dm
Nossa história humana,
   E                           Am
Guiando-a em teu caminho,
                           Dm
Serão pela tua graça,
  E                         Am
Ao céu nos conduzindo. 

08. EUCARISTIA, DOM DE DEUS E VIDA PARA TODOS – Canto de Comunhão
L: Pe. Gilmar Aguiar; M: Pe. Fábio Edu Pinto
      Em                  C                            D7
1. A caminhada do povo de Deus nos quer ensinar.
    Em                  C                      D7
Se teve fome, do céu desceu o maná. 
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            C                      Am                  G
Caminhamos nesta direção, pois um dia vamos chegar.
        Am                                    D7                    G    C  D7
No altar com Jesus, o pão da vida, queremos cear.
  G           Em                C                Am                            B7
JESUS, CAMINHO, VERDADE E VIDA, SE FAZ REFEIÇÃO.
         C                                Am                  B7                    C
EUCARISTIA É DOM DE DEUS, NOVA VIDA E SALVAÇÃO.
    G                     Bm                       C          B7           Em C B7 Em
PARTILHA E FRATERNIDADE, AQUI, GRANDE LIÇÃO.
    Em                  C                            D7
2. A Eucaristia é vida pra todos, é milagre de amor.
    Em                  C                      D7
Jesus nos ensinou que é preciso dar de comer.
            C                     Am               G
A nossa missão é amar e servir, de coração.
        Am                              D7                               G    C  D7
O grão caído na terra, com esperança, viu ressurreição.
    Em                               C                   D7
3. Jesus nesta ceia, por inteiro, é pão vivo e repartido.
    Em                      C                      D7
Somos muitos, mas formamos um só povo a esperar.
            C                     Am               G
Saúde e comunhão é preciso buscar sem se cansar.
        Am                              D7                           G    C  D7
A plena vida só Deus, em Jesus, filho seu, nos dar.
    Em                           C                   D7
4. No meio de nós Deus está, é pão, é refeição.
    Em                  C                         D7
Seu corpo e sangue são sinais de redenção.
            C                     Am               G
Neste altar, maior prova de amor se faz comunhão.
        Am                  D7                        G    C  D7
Lutando por vida e saúde é nossa missão. 
    Em             C                   D7
5. Eis que vos envio o Evangelho a proclamar.
    Em                        C                   D7
Os males, enfermidades e doenças a curar.

            C                     Am               G
Não tenhas medo do Reino de Deus anunciar.
        Am                              D7                      G    C  D7
Um dia no céu, seu nome entre os anjos estará.

09. E OS HOSPITAIS SÃO OS CANTEIROS DO SENHOR
Letra e Música: Edilberto Florêncio
C                            Am                 Dm G7 C
1. Vejam bem meus irmãos, esse mundo
             F                  Dm                       C
é um campo, que o Senhor mesmo plantou.
       Dm                                    G7 C
A seara mais diversa, e mais bela,
           F              G7          C F C
com carinho e amor cultivou.
C7       F                        G7                     C                       Am
E os Hospitais são os canteiros do Senhor, os seus jardins.
              F                         G7                  Am
E as almas dos meus irmãos são as flores,
            F                   G7                        C  Am
As pupilas  e o Coração do Nosso Deus.
            F                   G7                        C F C  
As pupilas e o Coração do Nosso Deus.
C                 Am               Dm G7 C
2, A caridade é água que sacia,
      F                  Dm                C
e a luz que alimenta, vem da fé.
       Dm                                  G7 C
O cuidado e esperança é a saúde,
      F              G7                     C F C
e a cruz é a pérgula que sustém.
C                             Am                  Dm G7 C
3. Nesta Terra meus irmãos, somos todos
           F                  Dm                       C
operários, das courelas do Nosso Deus.
       Dm                            G7 C
Que virá a colheita no ocaso,
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           F              G7                  C F C
e partilhará entre nós os seus bens.
C7         F                        G7                     C                       Am
4. E os Hospitais são os canteiros do Senhor, os seus jardins.
              F                         G7                  Am
E as almas dos meus irmãos são as flores,
            F                   G7                        C  Am
As pupilas e o Coração do Nosso Deus.
            F                   G7                        C F C  AUMENTAR 1 TOM (D7 G A7 D)
As pupilas e o Coração do Nosso Deus.
D                        Bm                 Em A7 D
Os doentes são as rosas preferidas,
             G                  Em                       D
seus odores são louvores que sobem ao Céu
       Em                                         A7 D
Os sacrifícios que fazemos, são sementes
           G              A7          D G D
que brotarão para eternidade, amém.
D7       G                        A7                     D                       Bm
E os Hospitais são os canteiros do Senhor, os seus jardins.
              G                         A7                  Bm
E as almas dos meus irmãos são as flores,
            G                   A7                        D  Bm
As pupilas e o Coração do Nosso Deus.
            G                   A7                        D G D  
As pupilas e o Coração do Nosso Deus.

10. OS DOENTES NOS REVELAM (PE. GILMAR)
        G                  Am        D7                             G 
Os doentes nos revelam o rosto do Pai, que é Amor.
                          Am                    D7                      G
Cuida de mim, cuida de mim! Cuida de nós, Senhor!
        G                  Am        D7                             G 
Os doentes nos revelam o rosto do Pai, que é Amor.
                          Am                    D7                      G  (E7 A)
Cuida de mim, cuida de mim! Cuida de nós, Senhor!
        A                      Bm        E7                             A
Os doentes nos revelam o rosto do Pai, que é Amor.

                          Bm                    E7                      A
Cuida de mim, cuida de mim! Cuida de nós, Senhor!
        A                      Bm        E7                             A
Os doentes nos revelam o rosto do Pai, que é Amor.
                          Bm                    E7                      A
Cuida de mim, cuida de mim! Cuida de nós, Senhor!
        A                      Bm        E7                             A
Os doentes nos revelam o rosto do Pai, que é Amor.
                          Bm                    E7                      A
Cuida de mim, cuida de mim! Cuida de nós, Senhor!

11. O QUE NOS UNE A DEUS (PE. GILMAR)
Intro: C    F    G  C
C                                   F                  G               C
Deus nos amou por primeiro, para unidos vivermos (cf. 1Jo 4, 10).
 F                            C            G               C    (A7)
O que nos une a Deus é o dom da caridade.
 D                                   G                   A                D
Deus nos amou por primeiro, para unidos vivermos (cf. 1Jo 4, 10).
G                            D              A              D
O que nos une a Deus é o dom da caridade.
Intro: D  G   A  D
D                                   G                   A                D
Deus nos amou por primeiro, para unidos vivermos (cf. 1Jo 4, 10).
G                            D              A              D    (B7)
O que nos une a Deus é o dom da caridade.
E                                   A                   B                E
Deus nos amou por primeiro, para unidos vivermos (cf. 1Jo 4, 10).
A                            E              B              E
O que nos une a Deus é o dom da caridade.
Intro: E      A    B      E

12. UM AMOR DE MÃE (PE. FÁBIO)
Dm                    Bb
Todos peçam a Deus
C                                     Dm
que lhes dê um amor de mãe
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Gm          A7         A
para com o teu próximo.
Dm                    Bb
Todos peçam a Deus
C                                     Dm
que lhes dê um amor de mãe
Gm          A7         A
para com o teu próximo.
Dm                    Bb
Todos peçam a Deus
C                                     Dm
que lhes dê um amor de mãe
Gm          A7         A
para com o teu próximo.
Dm                    Bb
Todos peçam a Deus
C                                     Dm
que lhes dê um amor de mãe
Gm          A7         A
para com o teu próximo.

13. O DOM DA CARIDADE (PE. GILMAR)
  C                     G   Dm               C                 C7            F            Am     G
Ó Deus nosso Pai, Espírito de amor, por Jesus nos destes a parte melhor:
    F                 C  G     Am       G     C     F              C  G     Am       G           C   (A7)
Coube-nos o dom, o dom da caridade. Coube a nós o dom, o dom da caridade.

  D                     A    Em               D                D7            G            Bm     A
Ó Deus nosso Pai, Espírito de amor, por Jesus nos destes a parte melhor:
    G                D  A     Bm       A     D     G                   D  A     Bm            A     D
Coube-nos o dom, o dom da caridade. Coube a nós o dom, o dom da caridade.

  D                     A    Em               D                D7            G            Bm     A
Ó Deus nosso Pai, Espírito de amor, por Jesus nos destes a parte melhor:
    G                D  A     Bm       A     D     G                   D  A     Bm            A     D
Coube-nos o dom, o dom da caridade. Coube a nós o dom, o dom da caridade.

14. PARA ANUNCIAR O SEU AMOR (PE. FÁBIO)
  D              A7               Bm                        A7      G             A7              D   A7
“O Senhor me escolheu, me ungiu e consagrou para anunciar o seu amor”
  D              A7               Bm                        A7      G             A7              D   A7
“O Senhor me escolheu, me ungiu e consagrou para anunciar o seu amor”
  D              A7               Bm                        A7      G             A7              D   A7
“O Senhor me escolheu, me ungiu e consagrou para anunciar o seu amor”
  D              A7               Bm                        A7      G             A7              D   A7
“O Senhor me escolheu, me ungiu e consagrou para anunciar o seu amor”
B7
  E              B7                C#m                     B7       A             B7             E    B7
 “O Senhor me escolheu, me ungiu e consagrou para anunciar o seu amor”
  E              B7                C#m                     B7       A             B7             E  A9 E 
 “O Senhor me escolheu, me ungiu e consagrou para anunciar o seu amor”
  E              B7                C#m                     B7       A             B7             E    B7
 “O Senhor me escolheu, me ungiu e consagrou para anunciar o seu amor”
  E              B7                C#m                     B7       A             B7             E  A9 E 
 “O Senhor me escolheu, me ungiu e consagrou para anunciar o seu amor”

15. SÃO CAMILO, CEM ANOS DE HISTÓRIA E VIDA
(Hino para o Centenário dos camilianos no Brasil
L: Pe. Gilmar Aguiar; M: Pe. Fábio Edu Pinto
         G                                          C             Am           G
Em Deus sempre há um novo começo, de tudo o que há.
         Em        Am      C                              G
De terras distantes dois missionários a singrar.
  C                  G          Am                                     D7
Para uma missão viu um novo horizonte a despontar.
      Am                      G                D7                 G   C D7 G
Uma semente camiliana nessa terra fez germinar.
  G             C                   Am              D
Vamos irmãos grande festa celebrar!
            Am                        B7                  C                   G
São Camilo e os filhos seus todos juntos a caminhar.
                C                            Am           C               D
Os cem anos de vida e história queremos festejar.
        Bm                   Em         Am              C            D D7
Na terra de Santa cruz, é Jesus, nova luz a cintilar.  
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Queremos uma nação santa, seja bela e encantadora.
Novo carisma viu nascer de santas mãos cuidadoras. 
Viu em São Camilo, um gigante, um anjo de amor.
Novos em Cristo, solidários, celebramos esse louvor.
Aos cuidados de Maria esse sonho confiamos.
Na vinha do Senhor, alegres trabalhamos.
Uma obra divina, disse Cristo, por Deus continuamos.
Aos clamores dos doentes afeto de mãe lhe ofertamos.
Somos camilianos de fé, de coração e por vocação.
De muitos doentes, hoje e amanhã, vamos cuidar.
A cruz vermelha no Brasil tem destaque e lugar.
É da cruz de Jesus Cristo uma perene fonte a brotar.

Palavras de Conclusão

Há cem anos, os Religiosos Camilianos (padres e irmãos) da Província 
Brasileira, de ontem, de hoje e de sempre, testemunham através das atividades 
religiosas (capelanias e paróquias), obras sociais, assistenciais e educacionais 
a espiritualidade herdada do nosso “Pai fundador São Camilo de Lellis”, 
centrada no amor misericordioso para com os enfermos, servindo-os como 
uma mãe cuida de seu único filho doente e com o coração nas mãos, vendo 
neles a pessoa do próprio Cristo Jesus e sendo um Cristo para eles.

Há cem anos, os Religiosos Camilianos são uma presença samaritana, 
ao cuidar das atividades com planejamento, gestão, humanização, qualidade 
e zelo pastoral, encantando e motivando agentes, líderes e colaboradores 
camilianos a seguirem abraçando o mundo da saúde e a arte de cuidar dos 
enfermos com os valores camilianos. 

Há cem anos, os Religiosos Camilianos multiplicam e capacitam 
agentes voluntários da Pastoral da Saúde nas diversas dimensões por meio 
de cursos, congressos, assessoramentos, evangelizando e deixando ser 
evangelizados pelos enfermos, com pés missionários no mundo da saúde, 
ouvidos empáticos, palavras sanadoras, olhos compassivos, mãos curadoras 
e coração misericordioso.   

Há cem anos, os Religiosos Camilianos preparam futuros religiosos 
camilianos no ministério da compaixão para com os enfermos, assistindo-os 
em suas necessidades corporais e espirituais, segundo nossas capacidades e 
competências. 

Há cem anos, VIVENDO A ALEGRIA DE SER CAMILIANO e sendo 
exemplo de dedicação e amor aos enfermos para a Igreja do Brasil.

“Os cem braços” que São Camilo desejou ter para acolher e cuidar 
de todos são os religiosos, os agentes, os líderes e colaboradores camilianos 
de ontem, de hoje e do futuro. Antes de morrer, São Camilo enviou “mil 
bênçãos” não somente aos presentes, como também aos futuros camilianos 
que serão membros da nossa Ordem. Que as bênçãos do nosso “Santo 
Pai Fundador” cheguem não só aos Religiosos Camilianos do Brasil que 
celebram seu Ano Jubilar, mas a todos aqueles que, unidos a nós na missão 
conjunta, realizam sua vocação cristã vivendo o carisma e a espiritualidade 
da misericórdia para com os vulneráveis e fragilizados na saúde.  
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Comissão Organizadora do Centenário.
São Paulo, 29 de julho de 2021.

Memória dos Santos Marta, Maria e Lázaro. 




