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FAMÍLIA CAMILIANA LEIGA DO BRASIL 
 

ESTATUTO 

 
APRESENTAÇÃO 
 

 “Novos em Cristo, um coração solidário para amar e servir”. Com grande 
alegria desejo apresentar o Estatuto da Família Camiliana Leiga fazendo memória do 
Ano Vocacional Camiliano, tempo de graça e de renovação a todos nós. 

Todo documento visa apresentar diretrizes, as quais serão como a luz de um 
farol a guiar aqueles que as seguem. Porém, não podemos esquecer do objetivo 
primeiro e daquilo que nos identifica: o seguimento a Cristo no hoje da nossa 
história. Este seguimento deve nos levar a ter um coração solidário para amar e servir 
os doentes, pobres e sofredores.  

Na narrativa de São Lucas vemos que Jesus, na sinagoga de Nazaré, ao ler 
uma passagem do profeta Isaías, assume a missão de anunciar a boa nova aos 
pobres, a recuperação da vista aos cegos, a libertação dos cativos e o ano da graça do 
Senhor (Lc 4, 16-20). A missão de Jesus é também nossa missão. Como seus 
discípulos, na Nova Escola da Caridade, precisamos ter o coração nas mãos e nunca 
esquecermos que recebemos de Deus um carisma vivo e que nos move, o de sermos 
portadores da misericórdia àqueles que se encontram fragilizados e debilitados, de 
maneira que, com nosso auxílio, sejam fortalecidos e animados. 

A partir desta missão que nos foi confiada, exorto que este documento seja 
um meio para a vivência do carisma camiliano, vos auxiliando a ser sal da terra e luz 
do mundo, isto é, ser luz de Deus nas trevas da humanidade e sal para dar sentido à 
vida de tantos que se encontram sem sentido no caminho. 

Deus abençoe cada membro da Família Camiliana Leiga, para que ela, a cada 
dia mais, cresça e seja aqueles braços caridosos tão sonhados por São Camilo. Que a 
nossa maneira de cuidar seja semelhante à daquela mãe que cuida de seu único filho 
doente, tratando-o com misericórdia e dignidade.  

 
 

Pe. Antonio Mendes Freitas 
Provincial 
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Capítulo I 
 

DA DENOMINAÇÃO, FINS, SEDE, FORO JURÍDICO E DURAÇÃO 
 
Art. 1º. A Família Camiliana Leiga do Brasil é uma associação de leigos, neste 
instrumento denominada simplesmente FC, é uma   entidade civil de direito privado, 
de fins não lucrativos, com sede na Av. Pompeia 888, Pompeia, São Paulo – SP 05022-
000 destinada a reunir todos aqueles que se sentem chamados a viver os 
compromissos do batismo, testemunhando o amor do Senhor para com os que 
sofrem e adoecem, segundo o carisma que São Camilo de Lellis recebeu de Deus e 
transmitiu à Ordem fundada por ele.  
 
Parágrafo único: A FC possui duração por prazo indeterminado. 
 
Art. 2°. As atividades desenvolvidas pela FC baseiam-se no exemplo de Jesus 
misericordioso, nos ensinamentos da Igreja, no carisma, na espiritualidade e na 
missão da Ordem Camiliana. 
 
Parágrafo único: Para formação desta associação denominada FC verifica-se firme 
propósito de seus membros em seguir o carisma de São Camilo, sua manifestação 
expressa à FC Brasileira e ciência do contido em seu estatuto, bem como informação 
à Diocese a que pertence. Esta FC, segundo preceitos estabelecidos nos Âmbitos 
Geral e Brasileiro é formada por no mínimo quatro integrantes. 
 
Art. 3º. Mesmo sendo de natureza laica, já que se destina à reunião de leigos, a FC 
está aberta também à participação de sacerdotes, diáconos e religiosos/as que 
desejem compartilhar o Carisma Camiliano quanto aos compromissos relacionados 
ao clero diocesano e às famílias religiosas. 
 
Art. 4º. A FC é uma associação eclesial pública, reconhecida pela Santa Sé 
(Congregação para os Institutos da Vida Consagrada e as Sociedades de Vida 
Apostólica) como obra própria da Ordem Camiliana, tendo aprovado seu Estatuto 
Social. 
 
Art. 5º. A FC constitui uma das modalidades de relação e de colaboração entre os 
religiosos integrantes da Ordem de São Camilo e laicos. Neste estatuto atribui-se a 
denominação laico aos leigos (não religiosos). A seu lado há outras, com a finalidade 
de estabelecer e manter relações significativas entre ambos. 
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Art. 6º. A FC propõe-se a trilhar os seguintes objetivos: 
 
I -  exercitar as obras de misericórdia corporais e espirituais com os enfermos; 
II -  sensibilizar a comunidade eclesial e as instituições sociossanitárias, em respeito 
ao doente, promovendo um serviço permeado de valores humanos autênticos, de 
acordo com os princípios da ética cristã;  
III -  colaborar com a promoção de uma cultura da vida e da saúde, de acordo com a 
visão cristã do homem; 
IV – aprofundar e atualizar o carisma da Ordem, comprometendo-se com os 
religiosos camilianos, nos projetos de evangelização e de humanização do mundo da 
saúde e nas iniciativas missionárias; 
V -  valorizar a oração, tanto como instrumento eficaz do apostolado quanto ajuda 
para viver na fé a difícil etapa do sofrimento; 
VI -  prestigiar e potencializar o papel evangelizador do doente na comunidade 
eclesial; 
VII -  cultivar a fraternidade no âmbito da FC, expressando-a através da ajuda 
recíproca material e espiritual, de modo que cada membro possa encontrar apoio, 
especialmente nos momentos difíceis. 
 

Capítulo II  
 

ESPIRITUALIDADE 
 
Art. 7º. A espiritualidade da FC, baseada em um projeto de vida centrado em Cristo e 
no seu seguimento, se inspira no exemplo de São Camilo, segundo o estilo laical 
característico da comunidade que a integra e, principalmente, com base nos 
seguintes preceitos da Constituição da Ordem: 
 
“Deus nos amou primeiro e nós queremos corresponder a seu amor. Por isso, 
procuramos tornar sempre mais pessoal nossa relação com o Pai cheio de ternura, 
mediante seu Filho Jesus, em cujo nome servimos aos doentes, deixando-nos guiar 
pelo Espírito em toda a nossa vida”. (C. 61). 
 
“Toda nossa vida deverá estar permeada pela amizade de Deus, para que saibamos 
ser ministros do amor de Cristo para com os doentes. Buscamos compreender 
sempre mais intimamente o mistério de Cristo e de cultivar a amizade pessoal com 
ele. Assim se torna manifesta em nós aquela Fé que, em São Camilo, atuava na 
caridade, pela qual vemos nos doentes o próprio Senhor”. (C. 13). 
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Art. 8º. Para um caminho de crescimento humano e cristão, os integrantes da FC dão 
importância à escuta assídua da Palavra de Deus, à participação frequente dos 
sacramentos da Eucaristia e da reconciliação, ao amor a Virgem Imaculada, Saúde dos 
Enfermos, à leitura sobre a vida e escritos de São Camilo. 
 
Art. 9º. A união com Deus encontra manifestação eficaz em uma abertura e uma 
disponibilidade ao diálogo e à colaboração com todos. 
 
Art. 10.  É muito importante a participação na vida eclesial, principalmente na 
Diocese e na Paróquia à qual se pertence. 
 
Art. 11. Os membros da FC colaboram com pessoas de outras religiões no serviço aos 
doentes, em países não cristãos. 
 

CAPÍTULO III 
 

ORGANIZAÇÃO 
 
ÂMBITO GERAL 
 
Art. 12. No âmbito Geral, a FC conta com os seguintes órgãos e disposições: 
 
Assembleia Geral 
 
Art. 13. A Assembleia Geral é a autoridade máxima da Associação. É constituída pelos 
Presidentes da FC das Províncias, Delegações e Nações e pelos membros da Comissão 
Central. 
 
Art. 14. A Assembleia Geral reúne-se pelo menos a cada seis anos, sempre um ano 
após o Capítulo Geral Ordinário da Ordem Camiliana. 
 
Art. 15. No decorrer dos seis anos, uma Assembleia Geral Extraordinária poderá ser 
convocada quando a Comissão Central julgar necessário, ou dois terços das FC das 
Províncias, Delegações e Nações assim o requisitarem. 
 
Art. 16. A Assembleia Geral Extraordinária deverá ser convocada pelo Presidente 
Geral ou, em sua ausência, pelo Vice-Presidente, pelo menos com três meses de 
antecedência, com a indicação da ordem do dia. 
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Art. 17. É dever da Assembleia Geral: 
 
I - tomar ciência da situação das FC nas Províncias e Delegações (Nações), através dos 
relatórios apresentados pelos Presidentes; 
II - proteger e favorecer a herança espiritual e carismática camiliana das FC; 
III - promover a renovação, a atualização espiritual e o zelo apostólico das FC; 
IV - levar em consideração e tratar as questões das FC do mundo; 
V - dar diretivas e orientações para a vida e as atividades das FC; 
VI - examinar os relatórios econômicos emitidos pelo Tesoureiro e aprovar o balanço 
do sexênio; 
VII - eleger os seguintes membros da Comissão Central: Presidente, Vice-Presidente, 
Secretário e Tesoureiro, exceto o Assistente Espiritual. 
 
Art. 18. O Padre Geral participará da Assembleia Geral, com todos os direitos. 
  
Comissão Central 
 
Art. 19. É constituída pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro e 
Assistente Espiritual. É preferível que este último seja um Consultor Geral da Ordem. 
 
Parágrafo único: Exceto o Assistente Espiritual, que é nomeado pelo Superior Geral, 
em consenso com seu Conselho, os demais componentes da Comissão Central são 
eleitos pela Assembleia Geral e confirmados pelo Superior Geral, com seu Conselho. 
  
Art. 20. Compete à Comissão Central: 
 
I - verificar se os Estatutos das FC das Províncias, Delegações e Nações correspondem 
ao espírito do Estatuto Geral; 
II - manter contato com as FC das Províncias, Delegações e Nações, através de 
informações e sugestões programáticas; 
III - promover iniciativas em nível internacional; 
IV - dirimir conflitos jurídicos, disciplinares e outros entre as FC e seus membros; 
V - reunir-se uma vez por ano. 
 
Art. 21. Compete ao Presidente: 
 
I - governar a Associação de acordo com o Estatuto Geral; 
II - presidir e animar as sessões da Assembleia Geral e da Comissão Central;  
III - representar oficialmente a Associação; 
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IV - cuidar dos contatos e estabelecer as relações com as FC das Províncias, 
Delegações e Nações. 
 
Art. 22. Compete ao Vice-Presidente 
   
I - assumir as responsabilidades do Presidente, em todos os seus direitos e 
obrigações, em caso de impedimento deste. 
  
Art. 23. Compete ao Secretário: 
 
I - ser responsável pela elaboração de todas as atas das sessões e dos debates, pelo 
envio de correspondências, inclusive em mídia eletrônica; 
II - ser responsável pelo arquivamento de todos os documentos. 
  
Art. 24. Compete ao Tesoureiro: 
 
I - administrar as finanças da Associação e ser responsável pela organização dos 
registros dos créditos e débitos.  
  
Art. 25. Compete ao Assistente Espiritual: 
 
I - promover o crescimento espiritual da FC, sua fidelidade ao Evangelho, aos 
ensinamentos da Igreja e aos princípios da espiritualidade camiliana. 
 

 
ÂMBITO PROVINCIAL (BRASIL) 
 
Art. 26. No âmbito Provincial, de Delegação e Nação, a FC conta com os seguintes 
órgãos e disposições: 
 
A Assembleia Geral 
 
Art. 27. A Assembleia Geral será constituída pelos delegados das FC locais, segundo 
modalidades estabelecidas pelos Estatutos Provinciais. 
 
Parágrafo primeiro: A Assembleia se reunirá pelo menos uma vez por ano. No 
decorrer do ano, poderá ser convocada uma Assembleia Geral Extraordinária, quando 
dois terços dos membros a requisitarem e quando o Conselho de Presidência assim 
julgar necessário. 
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Parágrafo segundo: As Assembleias Gerais devem ser convocadas pelo Presidente 
com, no mínimo, um mês de antecedência, com a indicação da ordem do dia. 
 
Art. 28. Compete à Assembleia Geral: 
 
I - aprovar o Estatuto da Família Camiliana Leiga Brasil e suas eventuais modificações; 
II - eleger o Conselho de Presidência (Coordenação = Presidente, Vice, Tesoureiro e 
Secretário), exceto o Assistente Espiritual que é indicado pelo Provincial da Ordem no 
Brasil. Cada mandato será exercido pelo prazo de três anos; 
III - examinar a relatório econômico do Tesoureiro e aprovar o balanço anual; 
IV - aprovar as propostas de trabalho apresentadas pela coordenação. 
 
Parágrafo primeiro: Quatro membros de cada FCL local, presentes e escolhidos 
anteriormente por suas respectivas FCL locais, terão direito a voto na Assembleia 
convocada para eleição do Conselho de Presidência de cada FCL local. 
 
Parágrafo segundo: Para cada cargo da coordenação da FCL Brasileira será feita uma 
votação, de forma individual e única. Vota-se primeiro para Presidente, depois para 
Vice-Presidente, depois para Secretário e Tesoureiro. Cada membro já eleito não 
mais participará da eleição para os demais cargos. Só poderão ser votados os 
membros presentes na Assembleia. O eleito terá liberdade para aceitar ou recursar o 
encargo. 
 
Parágrafo terceiro: Será eleito para cada cargo o membro que obtiver dois terços dos 
votos. 
 
Art. 29. O Padre Provincial ou Delegado participará da Assembleia Geral, com todos 
os direitos dos demais membros. 
 
Art. 30. As responsabilidades do Assistente Espiritual serão definidas em comum 
acordo entre o Padre Provincial ou o Delegado e a Associação. 
 
Art. 31.  O Conselho de Presidência (Coordenação) será constituído pelo Presidente, 
Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro e Assistente Espiritual. Exceto este último, 
que será eleito pelo Superior (ou Delegado) Provincial, os demais componentes da 
Presidência serão eleitos pela Assembleia, com confirmação deste ato pelo Superior 
(ou Delegado) Provincial. 
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Art. 32. Compete à Coordenação da FC Brasileira: 
 
I - animar/motivar a vida da FC, estimulando o crescimento espiritual e a atividade 
apostólica, por meio dos encontros formativos; 
II - acolher/acompanhar os pedidos de adesão e decidir pela demissão de um 
membro;  
III - constituir as novas FC locais e verificar o trabalho daquelas já existentes;  
IV - convocar a Assembleia Geral para fins específicos, como deliberar em relação às 
eleições;  
V - acompanhar a saída de membros; 
VI - dirimir os conflitos jurídicos, disciplinares, econômicos e outros entre as FC locais 
e seus membros;  
VII - elaborar um relatório anual a ser enviado para a Comissão Central 
(Internacional); 
VIII - verificar se as FC Locais estão seguindo o estatuto; 
IX - manter contatos com as FC locais; 
X - promover iniciativas a serem adotadas em âmbito nacional; 
XI - reunir-se uma vez por ano em Assembleia ou encontros com os representantes 
das FC locais. 
 
Art. 33. Compete ao Presidente: 
 
I - dirigir a associação segundo o estatuto; 
II - convocar, presidir e animar as reuniões da FC Brasileira e da Coordenação; 
III - representar oficialmente a Associação; 
IV - manter os contatos e estabelecer os relacionamentos com as FC Internacional, 
das demais províncias e das FC Locais; 
V - Visitar as FC Locais pelo menos uma vez no triênio que lhe cabe, recebendo neste 
momento se coincidir, os novos integrantes, acompanhados pelo Provincial ou 
Diretor Espiritual. 
  
Art. 34. Compete ao Vice-presidente: 
 
I - substituir o Presidente nos casos de impedimento deste. 
 
Art. 35. Compete ao Secretário: 
 
I - responder pela redação de todas as atas de reuniões e dos debates, das 
correspondências, inclusive eletrônico e dos diversos meios de comunicação da FC; 
II - arquivamento dos documentos; 
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III - manter lista atualizada dos contatos e membros de cada FC Local; 
IV - consolidar dados recebidos das FC Locais, de maneira a geral o relatório de 
atividades anuais; 
V - arquivar, receber e encaminhar relatórios anuais de cada FC local; 
VI - emitir correspondências oficiais à província, bem como manter contato com a FC 
Internacional. 
  
Art. 36. Compete ao Tesoureiro: 
 
I - administrar as finanças da FC e responder por todos os registros e contas.  
  
Art. 37. Compete ao Assistente Espiritual: 
 
I - promover o crescimento espiritual da FC, sua fidelidade ao Evangelho, aos 
ensinamentos da Igreja e aos princípios da espiritualidade camiliana; 
II - oferecer assistência e acompanhamento no âmbito dos grupos locais; 
III - visitar as FC locais acompanhado do presidente da FC Brasileira, pelo menos uma 
vez no triênio que lhe cabe, recebendo neste momento, se coincidir, os novos 
integrantes. 
 
 
ÂMBITO LOCAL 
  
Art. 38. No âmbito local, para formar uma FC, esta deve primeiramente estar disposta 
a seguir o carisma de São Camilo, manifestar-se à FC Brasileira, tomar ciência do 
estatuto, reunir seu grupo com no mínimo 4 integrantes e informar a Diocese a que 
pertence. 
 
Art. 39. A FC local é constituída por uma equipe local, animada por um Presidente, 
auxiliado por um Vice-Presidente, por um Secretário e por um Tesoureiro. Eleitos em 
uma assembleia local pelos membros das FC locais, com mandato de três anos, cuja 
eleição deve ser confirmada pelo Presidente da FC Brasileira e informada ao 
Provincial da Ordem. 
  
Art. 40. Compete à Coordenação Local: 
 
I - favorecer o conhecimento e a integração entre os membros dos diferentes grupos 
de base em uma mesma cidade; 
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II - comunicar formalmente, através de oficio, a existência da FC ao Bispo Diocesano e 
pedir-lhe a devida autorização nos casos em que se funde uma instituição 
independente (casa, centro, etc); 
III - criar oportunidades de formação e crescimento, e promover a formação humana 
e cristã dos membros; 
IV - programar encontros, reuniões, retiros, celebrações, etc.; 
V - organizar e coordenar reunião mensal de formação, oração e avaliação e 
organização das atividades; 
VI - aceitar e acompanhar os novos membros durante a primeira etapa de formação; 
VII - nomear um padrinho de acompanhamento para cada novo membro; 
VIII - coletar dados mensais e enviar relatório anual de atividades à FC Brasileira. 
 

CAPÍTULO IV 
 

ECONOMIA 
 
Art. 40. Os recursos financeiros da FC Brasileira provêm: 
 
I - de uma contribuição anual de um salário mínimo vigente de cada FC local, ou valor 
determinado como possível pela FC Local e de acordo com a FC Brasileira. Este 
recurso deve ser enviado sempre no mês de julho de cada ano. 
II - de doações de diversas naturezas. 
 
Parágrafo único:  Estes recursos destinam-se para visitas às FC Locais pelo menos 
uma vez no triênio e auxiliar nas assembleias anuais. 
 
Art. 41. Os recursos financeiros da FC a nível Local provêm: 
 
I - de contribuições dos membros e das comunidades a que pertencem, e também 
podem ser arrecadados em ações sociais ou ação entre amigos; 
II - de doações de diversas naturezas. 
 
 

CAPÍTULO V 
 

CRITÉRIOS E MODALIDADES DE ADMISSÃO 
 
Art. 42. Para fazer parte da FC é necessário: 
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I - tomar a iniciativa e fazer contato com algum membro da FC local e tratar de sua 
admissão e também pode ser por convite de qualquer um dos membros da FC Local 
que fará exposição do grupo Local na reunião mensal; 
II - preencher uma ficha de dados pessoais para controle e avaliação da FC Local;  
III - tomar conhecimento e aceitar o Estatuto da FC Provincial Brasileira. 
 
Parágrafo primeiro: O novo membro, antes de suas primeiras promessas, terá um ano 
de participação junto a FC Local, com fins de discernimento inicial pessoal e 
comunitário da vida de Jesus e de São Camilo. 
 
Parágrafo segundo: O compromisso, ou promessas, é um ato importante, consciente 
e de muita responsabilidade. Deve ser manifestado ou renovado publicamente em 
uma celebração litúrgica, com ciência e presença do presidente FC Local ou 
designado, bem como a presença do diretor espiritual da FC Local. 
 
Parágrafo terceiro: A apresentação dos novos membros será feita nos ritos iniciais, as 
promessas serão proferidas após a homilia. 
 
Parágrafo quatro: A renovação das promessas deve acontecer anualmente em cada 
FC local, o mais próximo possível ou na celebração litúrgica da festa de São Camilo 
em 14 de julho. 
 

CAPÍTULO VI 
 

FORMAÇÃO 
 

Art. 43. As formações inicial e permanente visam promover um caminho de 
amadurecimento humano, espiritual e apostólico e seguem o ritmo ditado pelas 
circunstâncias, pelas exigências pessoais e pelos recursos existentes nos diferentes 
contextos. 
  
Art. 44. A formação tem como objetivo promover: 
 
I - melhor conhecimento pessoal;  
II - a capacidade de discernir os eventos da vida, em termos cristãos;  
III - a aquisição de uma sensibilidade particular, ao abordar os doentes;  
IV - o conhecimento do mundo da saúde e das dimensões sociopolíticas que o 
caracterizam;  
V - o aprofundamento do significado do sofrimento, da doença e da morte, à luz da 
fé;  
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VI - a atualização sobre questões éticas e bioéticas relativas ao mundo da saúde.  
 
Art. 45. A formação é implementada mediante:  
 
I - a participação em cursos, seminários, congressos, conferências, retiros ou 
exercícios espirituais; 
II - a programação de encontros, cuja frequência é estabelecida pelas exigências de 
cada contexto. 
  

CAPÍTULO VII 
 

DOS DEVERES DOS MEMBROS DA FC PROVINCIAL BRASILEIRA E LOCAL 
 
Art. 46. Os membros da FC deverão dedicar no mínimo 4 horas mensais para o 
serviço de acompanhamento e cuidado para com os enfermos, idosos (e mais 
necessitados). 
 
Art. 47. Os membros que expressaram publicamente sua adesão à FC, têm direito de 
participar da Assembleia Geral, e exercer voz ativa e passiva e a receber informações 
sobre a vida da associação. Por sua vez, tem obrigação de observar o estatuto e 
manter-se leal a Igreja e a Ordem Camiliana. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 48. A duração dos cargos da FC é de três anos, renováveis normalmente por mais 
uma só vez. 
 
Art. 49. As eleições e as decisões de qualquer tipo seguem o critério da maioria 
absoluta de votos. 
 
Art. 50. A associação poderá ser dissolvida mediante aprovação da Assembleia Geral, 
convocada especialmente para este fim e mediante aprovação de dois terços de seus 
membros.  
 
Parágrafo único: Extinta a Associação, seus bens serão doados para a Ordem 
Camiliana, que os destinará para fins de caridade. 
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Art. 51. O presente estatuto poderá ser alterado mediante aprovação em Assembleia 
especificamente convocada para este fim, sendo vedada a alteração de artigos que se 
referem às relações com a Ordem Camiliana, os quais somente poderão ser 
alterados, mediante aprovação prévia de seus Superiores legítimos. 
 
Art. 52. O pedido de exclusão poderá ser apresentado por qualquer membro, a 
qualquer tempo, mediante requerimento escrito direcionado ao Coordenador local.  
 
Art. 53. O Coordenador local decidirá a respeito da inclusão de novos membros. 
 
Art. 54. As ausências nas reuniões devem ser justificadas para a Coordenação local. 
 
Art. 55. A FC Local deverá ter a relação dos doentes de sua comunidade de atuação e 
distribuir entre seus membros para realização das visitas. 
 
Parágrafo único: É responsabilidade de cada membro prestar contas das visitas 
realizadas e daquelas que não fez, fazendo prevalecer a ética e a verdade no 
fornecimento destas informações. 
 
Art. 56. É recomendado a todos os membros da FC Local: 
 
I -  participar das missas celebradas nos dias 14 e 25 de cada mês, bem como o 
esforço para participação ativa nessas missas; 
II – participar de um retiro da FCL por ano, exclusivo, e participação nos retiros da 
Pastoral da Saúde; 
III – realizar oração diária com pelo menos uma hora – Diário de Oração da FCL e 
Adoração ao Santíssimo Sacramento - no dia da reunião mensal (meia hora antes); 
IV- promover e rezar pelas vocações; 
VI – realizar celebrações em memória de membros da FCL já falecidos. 
 
Art. 57. A Carta Testamento de São Camilo integra este documento, já que é ela a 
fundamentação principal das atividades desenvolvidas pela FC. 
 
DA “CARTA TESTAMENTO” DE SÃO CAMILO 
 
“Até onde me é permitido por Deus nosso Senhor e por sua parte, envio a todos mil 
bênçãos: não apenas aos presentes, mas também aos futuros, que, até o fim do 
mundo, serão membros desta santa Ordem”. 
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A FAMÍLIA CAMILIANA:  INTUIÇÕES PROFÉTICAS DE S. CAMILO 
 
Temos alguns documentos de suma importância e que remontam aos primeiros anos 
da Ordem, abrindo a Comunidade Camiliana a todos aqueles que desejam 
compartilhar ideais, ação apostólica e serviço caritativo aos doentes, de maneira 
organizada, refletindo, na medida do possível, o espírito e a carta das "ordens e 
caminhos a serem mantidos nos hospitais que servem aos pobres enfermos", que 
Camilo tinha dirigido a seus religiosos como normas concretas de vida e serviço. 
1. A partir da Carta de fundação da Ordem dos Ministros dos Enfermos Illius qui pro 
gregis de Papa Gregório XIV, de 21 de setembro de 1591: 
 
"O Prefeito Geral e, com sua autorização, os demais Prefeitos ou Superiores das 
comunidades locais podem agregar e reunir em sua própria Congregação outros 
clérigos e sacerdotes seculares para exercer as mesmas obras de misericórdia e 
caridade". 
  
De acordo com o original de uma carta escrita por S. Camilo a Pe. Biagio Oppertis, 
Superior da Comunidade de Nápoles, em 30 de outubro de 1592, na qual anuncia 
com alegria a constituição do que poderíamos denominar a “Primeira Família 
Camiliana”. 
 
“Para a glória de Deus, no dia de todos os Santos, daremos início à associação de 
leigos. Esperamos que seja de utilidade para a Congregação. Será instalada na sala 
que fica na entrada da portaria. Tiramos a divisória que existia e ficou uma sala única. 
Espero que este grupo que começa seja de bons elementos. Temos um religioso culto 
e de boa formação espiritual para confessá-los e fazer-lhes, de vez em quando, 
alguma conferência. Peçamos a Deus para que essa iniciativa sirva para a sua glória 
eterna e para serviço desta sua planta”. 
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Calendário da Família Camiliana Leiga 

 
Dia 02 de Fevereiro 

Conversão de São Camilo 
 

Dia 11 de Fevereiro 
Jornada do Enfermo 

 
Dia 25 de Maio 

Nascimento de São Camilo (1550) 
Festa dos Mártires da Caridade 

 
Dia 14 de Julho 

Festa de São Camilo de Lellis 
 

Dia 16 de Novembro 
Festa da Virgem Maria, 
Saúde dos Enfermos. 

 
 

Coordenação Nacional da Família Camiliana Leiga Brasileira 
Presidente: Deisi Cantu Paganini 

Vice: Moacir Balbinot 
Tesoureiro: Silvio Paganini 

Secretária: Claudia Regina de Oliveira Gomes 
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Introdução 
 
 

Na Igreja do Brasil, estamos vivendo o ano do laicato (2018), em que 
como batizados somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. (Cf. Mt 5, 
13.14). A Família Camiliana Leiga, como associação de leigos, tem como 
finalidade viver o carisma da misericórdia junto aos que sofre, missão esta 
vivida por todos nós Camilianos, a qual foi inspirada por Deus no coração de 
nosso Pai São Camilo. 

As constituições da Família Camiliana afirmam: “Deus passou diante 
de nós em amor e queremos responder ao seu amor. Por isso nos esforçamos 
em fazer cada vez mais pessoal nosso relacionamento com o Pai cheio de 
ternura, através de seu filho Jesus, em cujo nome servimos os doentes, 
deixando-nos guiar pelo Espírito Santo em toda a nossa vida" (nº 61). 

Com base nisso, esse livro de oração possa ser para os membros: um 
meio para aprofundar o encontro com Deus; sentir o chamado; e abrir-se cada 
vez mais à missão de ir às periferias, onde se encontram os doentes, pobres e 
abandonados. A descoberta da vontade de Deus, passa pela oração, pela 
meditação e escuta atenta da Palavra.  
 
Que este manual possa ajuda-los na caminhada de oração, a fim de serem sal 
da terra e luz do mundo, sendo os braços de São Camilo no cuidado dos 
doentes. 
  
 

Pe. Antonio Mendes Freitas 
Província Camiliana Brasileira 
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Do Estatuto da Família Camiliana Leiga 
 
 

A Família Camiliana Leiga (FCL) é uma associação para os que se 
sentem chamados, em nossa condição laical, a viver os compromissos do 
batismo, testemunhando o amor do Senhor para aqueles que sofrem, de 
acordo com o carisma que São Camilo de Lellis recebeu de Deus e transmitiu à 
Ordem fundada por ele. 

A vida da FCL baseia-se no exemplo de Jesus misericordioso, nos 
ensinamentos da Igreja e na espiritualidade da Ordem Camiliana. 

A espiritualidade da FCL é vivida de acordo com o estilo laical que lhe 
é próprio, em um projeto de vida centrado no seguimento de Cristo e no 
exemplo de São Camilo, inspirando-se na Constituição da Ordem: “Deus nos 
amou primeiro e nós queremos corresponder ao seu amor. Por isso nós 
procuramos tornar cada vez mais pessoal nosso relacionamento com o Pai 
cheio de ternura, mediante seu Filho Jesus, em cujo nome servimos os 
doentes, deixando-nos guiar pelo Espírito Santo em toda a nossa vida” 
(Constituições 61). 

“Buscamos compreender sempre mais intimamente o mistério de Cristo 
e cultivar a amizade pessoal com ele, para que possamos ser ministros do 
amor de Cristo para os doentes. Assim se torna manifesta em nós aquela Fé 
que em São Camilo atuava na caridade, pela qual vemos nos doentes o próprio 
Senhor. Nesta presença de Cristo nos enfermos e quem presta seu serviço em 
seu nome, encontramos a fonte da nossa Espiritualidade” (Constituições 13). 

 
Para um caminho de crescimento humano e cristão, nós membros da 

FCL, damos importância à escuta assídua da Palavra, à participação freqüente 
dos sacramentos da Eucaristia e Reconciliação, o amor a Virgem Imaculada, 
Saúde dos enfermos, a reflexão sobre a vida e os escritos de São Camilo. 
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Mais corações nas mãos, irmãos. 

Para louvar a Deus... 

- São Camilo de Lellis 
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Oração para cada dia da semana 
 

DOMINGO 
 

Jesus, Pão da Vida 
 

Oração da manhã 
 

V. Abri os meus lábios, ó Senhor. 
R. E minha boca anunciará vosso louvor. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

Hino 
 

Os cristãos tinham tudo em comum dividiam seus bens com alegria Deus 
espera que os dons de cada um, se repartam com amor no dia a dia. 
 

1) Deus criou este mundo para todos quem tem mais é chamado a repartir com 
os outros o pão, a instrução e o progresso. Fazer o irmão sorrir. 
 

2) Mas, acima de alguém que tem riquezas está o homem que cresce em seu 
valor. E, liberto, caminha para Deus, repartindo com todos o seu amor. 
 

3) No desejo de sempre repartirmos nossos bens, elevemos nossa voz. Ao 
trazer pão e vinho para o altar em que Deus se vai dar a todos nós. 

 

Louvor das criaturas ao Senhor  
Cântico Dn 3,57-88.56 

 

–  Obras do Senhor, bendizei o Senhor, * 
    louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! 
–  Céus do Senhor, bendizei o Senhor! * 
     Anjos do Senhor, bendizei o Senhor! 
 

–   Águas do alto céu, bendizei o Senhor! * 
     Potências do Senhor, bendizei o Senhor! 
–  Lua e sol, bendizei o Senhor! * 
      Astros e estrelas, bendizei o Senhor! 
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–   Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor! * 
      Brisas e ventos, bendizei o Senhor! 
–   Fogo e calor, bendizei o Senhor! * 
    Frio e ardor, bendizei o Senhor! 
 

–  Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor! * 
     Geada e frio, bendizei o Senhor! 
–  Gelos e neves, bendizei o Senhor! * 
      Noites e dias, bendizei o Senhor! 
 

–  Luzes e trevas, bendizei o Senhor! * 
     Raios e nuvens, bendizei o Senhor! 
–     Ilhas e terra, bendizei o Senhor! * 
      Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! 
 

–   Montes e colinas, bendizei o Senhor! * 
    Plantas da terra, bendizei o Senhor! 
–  Mares e rios, bendizei o Senhor! * 
    Fontes e nascentes, bendizei o Senhor! 
 

–  Baleias e peixes, bendizei o Senhor! * 
     Pássaros do céu, bendizei o Senhor! 
– Feras e rebanhos, bendizei o Senhor! * 
    Filhos dos homens, bendizei o Senhor! 
 

– Filhos de Israel, bendizei o Senhor! * 
   Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! 
– Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor! * 
   Servos do Senhor, bendizei o Senhor! 
 

– Almas dos justos, bendizei o Senhor! * 
    Santos e humildes, bendizei o Senhor! 
– Jovens Misael, Ananias e Azarias, * 
   louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! 
 

– Ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo * 
   louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim! 
– Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus! * 
   Sois digno de louvor e de glória eternamente 
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Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.  
 

O Senhor nos quer falar...                                    (João 6, 35.51.57) 
 

Eu sou o pão da vida. O que vem a mim, não terá mais fome, e o que crê em 
mim não terá mais sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu; se alguém 
comer deste pão, viverá para sempre; e o pão que eu der é a minha carne, que 
eu darei pela vida do mundo. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu 
sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue terá 
a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e 
bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 

 

(Meditação Pessoal) 
 

Preces 
 

A: Acerquemo-nos a Cristo que nos convida para a sua Ceia e nela entrega o 
seu Corpo e seu Sangue para a vida do mundo e digamos-lhe:  
T: Senhor tu és o pão da vida. 

 

– Senhor Jesus, que nos mandaste celebrar a Eucaristia como memorial teu, 
enriquece a tua Igreja com a celebração dos Sacramentos. 
 

– Senhor Jesus, Pão descido do céu, que nos transformas em um só corpo a 
nós que participamos do mesmo pão, aumenta entre nós a unidade e a 
concórdia e faz que sejamos solidários com os mais necessitados. 
 

– Senhor Jesus, doce hóspede da alma, que estas junto à porta e chamas, 
entra em nossa casa e ceie conosco. 
 

– Senhor Jesus, que no pão da Eucaristia nos das o remédio da imortalidade e 
o germe da ressurreição, dá saúde e esperança a todos os enfermos e a todos 
os que sofrem. 
 

– Senhor Jesus, conceda a nossos irmãos e familiares que já partiram desta 
vida, participar da ressurreição do teu reino. 
 

A: Pai bondoso, concedei a todos o pão de cada dia: Pai nosso... 
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Oremos 
 

Senhor Jesus Cristo, que no sacramento da Eucaristia nos deixastes o 
memorial de vossa Páscoa, fazei que adoremos com fé viva o mistério do teu 
Corpo e do teu Sangue, que experimentemos os benefícios da redenção. Tu 
que vives e reinas para sempre. Amém. 

 

Benção: Que o Senhor volte o seu olhar para nós e nos conceda celebrar este 
Domingo, cheios de alegrias e doação, em Nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém. 
 

Canto Final 
 

Eu sou o Pão da vida, O pão do Céu 
Eu sou o rei dos reis, o Salvador 
Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo 
me dei por vós, só por amor 
 

Este é meu corpo, Tomai e Comei 
Este é meu Sangue, Tomai e Bebei 
Revesti-vos de minha força 
Estejais em mim 
Eis que estou convosco até o fim 
 

Eu venci o mundo, Vos livrei do mal 
Tomei vossos pecados, deixei lá na cruz 
Vos livrei da morte, tomei vossa dor Este é meu corpo, Tomai e Comei 
Este é meu Sangue, Tomai e Bebei 
Revesti-vos de minha força 
Estejais em mim 
Eis que estou convosco até o fim 
 

Este é meu corpo, Tomai e Comei 
Este é meu Sangue, Tomai e Bebei 
Revesti-vos de minha força 
Estejais em mim 
Eis que estou convosco até o fim. 
Venha, tenha coragem, eu sou o Senhor



25 
 

Oração da Noite 
 

V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 
R. Socorrei-me sem demora. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém 
 

Hino 
 

Quem nos separará quem vai nos separar? Do amor de Cristo quem nos 
separará? Se Ele é por nós quem será quem será contra nós? quem vai 
nos separar do amor de Cristo, quem será? 
 

1.Nem a angústia, nem a fome, nem nudez ou tribulação perigo ou espada nem 
toda a perseguição. 
 

2.Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, dominações Presente e nem futuro 
poderes e nem pressões! 
 

3.Nem as forças das alturas, nem as forças das profundezas, Nenhuma das 
criaturas/ nem toda a natureza! 
 

Salmo 118, 105-112 
 

Meditação sobre a Palavra de Deus na Lei 
 

– Vossa palavra é uma luz para os meus passos, *  
   é uma lâmpada luzente em meu caminho.  
– 

 Eu fiz um juramento e vou cumpri-lo: *  
   ‘Hei de guardar os vossos justos julgamentos!’ 
 

– Ó Senhor, estou cansado de sofrer; *  
   vossa palavra me devolva a minha vida!  
– Que vos agrade a oferenda dos meus lábios; *  
   ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade!  
 

– Constantemente está em perigo a minha vida, *  
   mas não esqueço, ó Senhor, a vossa lei.  
– Os pecadores contra mim armaram laços; *  
   eu porém não reneguei vossos preceitos.  
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– Vossa palavra é minha herança para sempre, *  
   porque ela é que me alegra o coração!  
– Acostumei meu coração a obedecer-vos, * 
   a obedecer-vos para sempre, até o fim!  
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém 
 

O Senhor nos quer falar...                                    (Coríntios 10, 16-17)  
 

O cálice de bênção, que abençoamos, não é a comunhão com o sangue de 
Cristo? E o pão que partimos, não é comunhão com o corpo de Cristo? Já que 
há um único pão, nós, embora sendo muitos, somos um só corpo, visto que 
todos participamos desse único pão. 

 

(Meditação Pessoal) 
 

Pai Nosso... 
 

Oremos 
 

Pai Santo, que nos alimentas com amor de pai, faça que, alimentados com o 
sacramento do Corpo e Sangue de Cristo, realizemos a viagem de nossa vida 
servindo com coração generoso e fiel aos irmãos que sofrem. Por Cristo 
Senhor Nosso. Amém. 

 

SEGUNDA - FEIRA 
 

A Família Camiliana Leiga 
 

Oração da manhã 
 

V. Abri os meus lábios, ó Senhor. 
R. E minha boca anunciará vosso louvor. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
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Hino 
 

1) O Senhor me chamou a trabalhar a messe é grande, a ceifar, a ceifar, 
 o Senhor me chamou, Senhor aqui estou. 
  

Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. 
O Senhor me chamou. Senhor, aqui estou. 
 

2) Dom de amor é a vida entregar, falou Jesus, assim o fez. 
Dom de amor é a vida entregar. Chegou a minha vez. 
 

3) Todo o bem que na terra alguém fizer, Jesus no céu vai premiar, 
Cem por um já na terra Ele vai dar, no céu vai premiar. 
 

4) Teu irmão, à tua porta, vem bater, não vás fechar teu coração! 
Teu irmão ao teu lado vem sofrer, vai logo socorrer. 
 

Cântico da Caridade  
(1° Cor 13, 4-10) 

 

–  A caridade é paciente, a caridade é bondosa. Não tem inveja.  
    A caridade não é orgulhosa. Não é arrogante. Nem escandalosa.  
–  Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. 
    Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade.  
    Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 
 

– A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas 
cessará, o dom da ciência findará.  

– A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o  
que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. 

 

O Senhor nos quer falar...                                             (Mt 25, 34-36) 
 

Então o Rei dirá aos que estão à direita: – Vinde, benditos de meu Pai, tomai 
posse do Reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive 
fome e me destes de comer; tive sede e me destes de beber; era peregrino e 
me acolhestes; nu e me vestistes; enfermo e me visitastes; estava na prisão e 
viestes a mim. 

 

(Meditação Pessoal) 
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Preces 
 

A: Celebremos a bondade do Senhor que quis ser amado e servido nos 
irmãos, especialmente nos que sofrem e o invoquemos dizendo:   
T: Te pedimos, Senhor 
 

– Que em todas nossas palavras e ações sejamos hoje luz do mundo e sal da 
terra.  
 

– Que todos os homens respeitem a dignidade de seus irmãos, e que juntos 
edifiquemos um mundo cada vez mais humano. 
 

– Que saibamos descobrir-te em todos os nossos irmãos, sobre tudo nos mais 
pobres e nos que são menos úteis aos olhos do mundo. 
 

– Tu que consolaste os tristes e angustiados, põe teus olhos nos sofrimentos 
dos marginalizados e consola aos deprimidos. 
 

– Tu que é um Pai bondoso e misericordioso, alivia o sofrimento dos enfermos 
e da paz aos agonizantes. 
 

A: Porque todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, confiantes nós 
atrevemos a dizer: Pai Nosso... 

 

Oremos 
 

Senhor Jesus, tu que nos chamaste a servir-te nos que sofrem, ajuda-nos 
como Família Camiliana Leiga a permanecer unidos em teu amor e a 
reconhecer-te nos irmãos enfermos. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém. 
 
Oração da Noite 

 

V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 
R. Socorrei-me sem demora. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém 
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Hino 
 

1. A Ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, 
minha voz. A ti meu Deus, eu quero oferecer, meus passos e meu viver, meus 
caminhos, meu sofrer. 
 

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

2. A Ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou 
servir e esperar. Em ti Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção, 
de esperança e de paz. 

 

Salmo 15 
 

= Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio! †  
    Digo ao Senhor: “Somente vós sois meu Senhor: *  
    nenhum bem eu posso achar fora de vós!”  
 

–  Deus me inspirou uma admirável afeição *  
    pelos santos que habitam sua terra.  
 

–  Multiplicam, no entanto, suas dores *  
    os que correm para os deuses estrangeiros;  
–  seus sacrifícios sanguinários não partilho, *  
    nem seus nomes passarão pelos meus lábios.  
 

–  Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, *  
    meu destino está seguro em vossas mãos!  
–  Foi demarcada para mim a melhor terra, *  
    e eu exulto de alegria em minha herança!  
 

–  Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, *  
    e até de noite me adverte o coração.  
–  Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, *  
    pois se o tenho a meu lado não vacilo.  
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=  Eis por que meu coração está em festa, †  
    minha alma rejubila de alegria, *  
    e até meu corpo no repouso está tranquilo;  
 

–  pois não haveis de me deixar entregue à morte, *  
    nem vosso amigo conhecer a corrupção.  
 

=  Vós me ensinais vosso caminho para a vida; †  
    junto a vós, felicidade sem limites, * 
    delícia eterna e alegria ao vosso lado!  
  

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém 
 

O Senhor nos quer falar...                                             (Jo 15,14-17) 
 

Vós sois meus amigos se praticais o que vos mando. Já não vos chamo 
servos, porque o servo não sabe o que seu Senhor faz; mas eu vos chamo 
amigos. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. 
 

(Meditação Pessoal) 
 

Pai Nosso... 
 

Oremos 
 

Ó Deus que enviaste ao mundo o vosso Filho Unigênito não para ser servido, 
mas para servir e dar sua vida em resgate dos irmãos, concede-nos que, 
apoiados no exemplo e na intercessão de São Camilo, sejamos fiéis a nosso 
compromisso de servir aos enfermos. Por Jesus Cristo Senhor Nosso. Amém. 

 

TERÇA-FEIRA 
 

A Espiritualidade Camiliana 
 

Oração da manhã 
 

V. Abri os meus lábios, ó Senhor. 
R. E minha boca anunciará vosso louvor. 
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Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Hino 
 

1) Me chamaste para caminhar na vida contigo, 
decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás 
me puseste um brasa no peito e uma flecha na alma, 
é difícil agora viver sem lembrar-me de ti. 
Te amarei senhor, te amarei senhor 
eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti (bis) 
 

2) Eu pensei muitas vezes calar e não dá nem resposta, 
eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti 
mas tua força venceu e ao final e eu fiquei seduzido 
é difícil agora viver sem saudades de ti. 
 

3) Ó jesus não me deixe jamais caminhar solitário 
pois conheces a minha fraqueza e o meu coração 
vem ensina-me a viver a vida na tua presença 
no amor dos irmãos na alegria na paz na união. 
 

Salmo 138 
 

Deus tudo vê 
 

– Senhor, vós me sondais e conheceis, * 
   sabeis quando me sento ou me levanto; 
= de longe penetrais meus pensamentos, † 
   percebeis quando me deito e quando eu ando, * 
   os meus caminhos vos são todos conhecidos. 
 

–  A palavra nem chegou à minha língua, * 
    e já, Senhor, a conheceis inteiramente. 
–  Por detrás e pela frente me envolveis; * 
    pusestes sobre mim a vossa mão. 
–  Esta Verdade é por demais maravilhosa, * 
    é tão sublime que não posso compreendê-la. 
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–  Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? * 
    E para onde fugirei de vossa face? 
–  Se eu subir até os céus, ali estais; * 
    se eu descer até o abismo, estais presente. 
 

–  Se a aurora me emprestar as suas asas, * 
    para eu voar e habitar no fim dos mares; 
–  mesmo lá vai me guiar a vossa mão * 
    e segurar-me com firmeza a vossa destra. 
 

–  Se eu pensasse: ‘A escuridão venha esconder-me * 
    e que a luz ao meu redor se faça noite!’ 
=  Mesmo as trevas para vós não são escuras, † 
   a própria noite resplandece como o dia, * 
   e a escuridão é tão brilhante como a luz.    
 

– Fostes vós que me formastes as entranhas, * 
   e no seio de minha mãe vós me tecestes. 
= Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, † 
   porque de modo admirável me formastes! * 
   Que prodígio e maravilha as vossas obras! 
 

–  Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis; * 
   nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis, 
– quando eu era modelado ocultamente, * 
   era formado nas entranhas subterrâneas. 
 

– Ainda informe, os vossos olhos me olharam, * 
   e por vós foram previstos os meus dias; 
– em vosso livro estavam todos anotados, * 
   antes mesmo que um só deles existisse. 
 

– Quão insondáveis são os vossos pensamentos! * 
   Incontável, ó Senhor, é o seu número! 
– Se eu os conto, serão mais que os grãos de areia; * 
   se chego ao fim, ainda falta conhecer-vos. 
 

– Senhor, sondai-me, conhecei meu coração, * 
   examinai-me e provai meus pensamentos! 
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– Vede bem se não estou no mau caminho, * 
   e conduzi-me no caminho para a vida! 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

O Senhor nos quer falar...                                             (Lc 10, 30-37) 
 

Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu nas 
mãos de ladrões, que o despojaram; e depois de o terem maltratado com 
muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo 
mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, 
chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano 
que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. 
Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho; colocou-o 
sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. 
No dia seguinte, tirou dois denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata 
dele e, quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual destes três parece ter 
sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: 
Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai, e 
faze tu o mesmo. 
 

(Meditação Pessoal) 
 

Preces 
 

A: Proclamemos a grandeza e a bondade de Deus, e digamos:  
T: Escuta-nos Senhor. 
 

– Tu que revelaste à humanidade, a bondade e a ternura do Pai, ajuda-nos a 
experimentar o seu amor em todas as circunstâncias da nossa vida. 
 

– Tu que se identificaste com cada um dos pobres e enfermos, ajuda-nos a 
descobrir-te e servir-te a todos com a generosidade, neles. 
 

– Tu que associaste a Maria a tua obra de salvação, dá-nos a sua fé e sua 
disponibilidade para que nossa entrega seja incondicional e nosso amor cada 
vez mais generoso.  
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– Tu que foste para São Camilo fonte de inspiração e modelo inesgotável de 
caridade, faça com que nós, seus discípulos, sejamos sempre testemunhas 
críveis de teu evangelho de saúde e de salvação. 
 

– Tu que viveste em constante comunhão com o Pai e em total disponibilidade 
a seu desígnio de salvação, ajuda-nos a viver sempre em sua presença, a 
buscar sua face e permanecer unidos a ele.  
 

A: Uma vez que por Jesus Cristo chegamos a ser filhos de Deus, ousamos 
dizer: Pai Nosso... 

 

Oremos 
 

Ó Deus, rico em misericórdia, que cumulaste a São Camilo com um singular 
espírito de amor fraterno, faça com que, a seu exemplo e por sua intercessão 
saibamos reconhecer nos irmãos enfermos o teu Filho sofredor e nos 
dediquemos inteiramente a seu serviço. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. 
Amém. 

 

Oração da Noite 
 

V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 
R. Socorrei-me sem demora. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém 

 

Hino 
 

1) Muito alegre eu te pedi o que era meu. Partir! Um sonho tão normal. 
 Dissipei meus bens, o coração também. No fim, meu mundo era irreal. 
 

Confiei em teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar! 
Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos.  
 

2) Mil amigos conheci; disseram adeus. Caiu a solidão em mim 
 Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu Pai não trata um servo assim!  
3) Nem me deixastes falar da ingratidão; morreu, no abraço o mal que eu fiz. 
Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés: voltei à vida, Sou feliz. 
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Salmo 102 
 

Hino à misericórdia do Senhor 
 

–  Bendize, ó minha alma, ao Senhor, * 
    e todo o meu ser, seu santo nome!  
–  Bendize, ó minha alma, ao Senhor, * 
    não te esqueças de nenhum de seus favores! 
 

–  Pois ele te perdoa toda culpa, * 
    e cura toda a tua enfermidade;  
–  da sepultura ele salva a tua vida * 
    e te cerca de carinho e compaixão;  
–  de bens ele sacia tua vida, * 
    e te tornas sempre jovem como a águia! 
 

–  O Senhor realiza obras de justiça * 
    e garante o direito aos oprimidos;  
–  revelou os seus caminhos a Moisés, * 
    e aos filhos de Israel, seus grandes feitos. 
 

–  Como um pai se compadece de seus filhos, * 
    o Senhor tem compaixão dos que o temem. 
–  Porque sabe de que barro somos feitos, * 
    e se lembra que apenas somos pó.  
 

–  Os dias do homem se parecem com a erva, * 
    ela floresce como a flor dos verdes campos;  
–  mas apenas sopra o vento ela se esvai, * 
    já nem sabemos onde era o seu lugar. 
 

–  Bendizei ao Senhor Deus, os seus poderes, * 
    seus ministros, que fazeis sua vontade!  
=  Bendizei-o, obras todas do Senhor † 
    em toda parte onde se estende o seu reinado! * 
    Bendize, ó minha alma, ao Senhor! 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
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O Senhor nos quer falar...   
 

 Bem aventuranças dos servidores dos enfermos 
 

Bem aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 
Bem aventurados você se morrem pelos pobres de Nosso Senhor, porque irão 
gozar dele eternamente. 
Bem aventurados os que têm compaixão do pobre e miserável, no dia da 
desgraça o Senhor o livrará. 
Bem aventurados vocês que tem uma ocasião tão boa de servir a Deus nas 
pessoas dos pobres enfermos. 
Venham, benditos de meu Pai, porque estive enfermo e vocês me visitaram. 
Bem aventurados e felizes os servidores dos enfermos, que gastam sua vida 
neste santo serviço. 
 

(Meditação Pessoal) 
 

Pai Nosso... 
 

Oremos 
 

Senhor Jesus, enche nossos corações com o Espírito de teu amor, para que 
pensemos e atuemos sempre segundo a tua vontade e te amemos nos irmãos 
enfermos com sinceridade de coração. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém. 
  

QUARTA-FEIRA 
 

O mundo da saúde e da Enfermidade 
 

Oração da Manhã 
 

V. Abri os meus lábios, ó Senhor. 
R. E minha boca anunciará vosso louvor. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
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Hino 
 

1) Um coração para amar, pra perdoar e sentir, 
Pra chorar e sorrir ao me criar tu me deste. 
Um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, 
Ansioso por entender, as coisa que tu disseste: 
 

Eis que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. 
Toma Senhor, que é teu. Meu coração não é meu. 
 

2) Quero que o meu coração seja tão cheio de paz 
Que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. 
Quero que a minha oração possa me amadurecer, 
Leve-me a compreender as conseqüências do amor. 
 

Salmo 111 
 

A felicidade do justo 
 

–  Feliz o homem que respeita o Senhor *  
    e que ama com carinho a sua lei!  
–  Sua descendência será forte sobre a terra, *  
    abençoada a geração dos homens retos!  
    

–  Haverá glória e riqueza em sua casa, *  
    e permanece para sempre o bem que fez.  
–  Ele é correto, generoso e compassivo, *  
    como luz brilha nas trevas para os justos.  
 

–  Feliz o homem caridoso e prestativo, *  
    que resolve seus negócios com justiça.  
–  Porque jamais vacilará o homem reto, *  
    sua lembrança permanece eternamente!  
 

–  Ele não teme receber notícias más: *  
    confiando em Deus, seu coração está seguro.  
–  Seu coração está tranquilo e nada teme, *  
    e confusos há de ver seus inimigos.  
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=  Ele reparte com os pobres os seus bens, †  
    permanece para sempre o bem que fez, *  
     e crescerão a sua glória e seu poder.  
 

=  O ímpio, vendo isto, se enfurece, †  
    range os dentes e de inveja se consome; *  
    mas os desejos do malvado dão em nada. 

 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

O Senhor nos quer falar...                                                (Mt 10, 7-8) 
 

Por onde andardes proclamai que o Reino dos Céus está próximo. Curai os 
doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. 
Recebestes de graça, de graça dai! 
 

(Meditação Pessoal) 
 

Preces 
 

A: Celebremos a bondade de Deus e elevemos a ele a nossa oração para que 
os trabalhadores da saúde vivam sua profissão como um serviço à vida. 
Respondamos dizendo: 
T: Te pedimos Senhor. 
 

– Tu que derramaste o teu Espírito de amor em nossos corações, ajudá-nos 
como Igreja a ser fermento de solidariedade no mundo da saúde. 
 

– Tu que inspirastes a São Camilo a promover voluntários leigos para que 
ofereçam uma atenção humana e cristã aos enfermos, faz com que 
colaboremos com todos os que querem trabalhar pela liberação total ao ser 
humano. 
 

– Tu que fizeste que os marginalizados e sofridos, sejam os protagonistas do 
Reino, faz com que saibamos ajudar e consolar os que sofrem, respeitando a 
dignidade de toda pessoa humana. 
 

– Tu que morreste para que tenhamos vida, concede o dom da bem 
aventurança a todos os que já partiram desta vida. 
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A: Porque desejamos que a luz de Cristo ilumine a todos os homens, peçamos 
ao Pai que seu Reino chegue a nós: Pai Nosso...   
 

Oremos 
 

Pai de bondade, te pedimos que venhas em ajuda de nossa debilidade, e faze 
que a exemplo de São Camilo nosso coração tranborde sempre daquele amor 
que dás a quem encontraram em ti o verdadeiro sentido de suas vidas. Por 
Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 
 
Oração da Noite 
 

V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 
R. Socorrei-me sem demora. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém 

 

Hino 
 

1) Se as águas do mar da vida quiserem te afogar. 
Segura na mão de Deus e vai! 
Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar. 
Segura na mão de Deus e vai! 
 

Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, 
Pois ela, ela te sustentará. Não temas, segue adiante, 
E não olhes para traz, segura na mão de Deus e vai. 
 

2) Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, 
Segura na mão de Deus e vai! 
Orando, jejuando, confiando e confessando, 
Segura na mão de Deus e vai! 
 

3) O Espírito do Senhor sempre te revestirá 
Segura na mão de Deus e vai! 
Jesus Cristo te prometeu que jamais te deixará, 
Segura na mão de Deus e vai! 
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Salmo 14 
 

–  ‘Senhor, quem morará em vossa casa * 
    e em vosso Monte santo habitará?’  
 

–  É aquele que caminha sem pecado * 
    e pratica a justiça fielmente; 
–  que pensa a verdade no seu íntimo * 
    e não solta em calúnias sua língua;  
 

–  que em nada prejudica o seu irmão, * 
    nem cobre de insultos seu vizinho; 
–  que não dá valor algum ao homem ímpio, * 
    mas honra os que respeitam o Senhor;  
 

–  que sustenta o que jurou, mesmo com dano; * 
    não empresta o seu dinheiro com usura, 
–  nem se deixa subornar contra o inocente. * 
    Jamais vacilará quem vive assim! 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém 
 

O Senhor nos quer falar...                                              (Mc 2,3-5.11) 
 

Trouxeram-lhe um paralítico, carregado por quatro homens. Como não 
pudessem apresentar-lho por causa da multidão, descobriram o teto por cima 
do lugar onde Jesus se achava e, por uma abertura, desceram o leito em que 
jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: “Filho, perdoados 
te são os pecados. Eu te ordeno: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa.” 
 

(Meditação pessoal) 
 

Pai Nosso... 
 

Oremos 
 

Pai Santo, tu nos chamastes a ser testemunhas do amor de teu Filho no mundo 
da saúde e da enfermidade, te apresentamos, ao cair da tarde, os gestos de 
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solidariedade dos trabalhadores da saúde e te pedimos que sejam sensíveis às 
necessidades dos irmãos que sofrem. Por Jesus Cristo Senhor Nosso. Amém. 

 

QUINTA-FEIRA 
 

Oremos pelas vocações 
  

Oração da Manhã 
 

V. Abri os meus lábios, ó Senhor. 
R. E minha boca anunciará vosso louvor. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Hino 
 

Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir  
Se queres que eu te siga, respondo: Eis-me aqui! 
 

1) Profetas te ouviram e seguiram tua voz, 
Andaram mundo afora e pegaram sem temor, 
Seus passos tu firmaste sustentando seu vigor, 
Profeta tu me chamas: Vê, Senhor, aqui estou. 
 
 

2) Nos passos de teu Filho toda a Igreja também vai.  
Seguindo teu chamado de ser santa qual Jesus. 
Apóstolos e mártires se deram, sem medir. 
Apóstolo me chamas: vê, Senhor, aqui estou. 
 
 

3) Os séculos passaram, não passou, porém, tua voz, 
Que chama ainda hoje, que convida a te seguir. 
Há homens e mulheres que e o amam mais que a si. 
E dizem com firmeza: Vê, Senhor, estou aqui. 

 

Salmo 26 
 

Confiança em Deus no perigo 
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–  O Senhor é minha luz e salvação; * 
    de quem eu terei medo? † 
–  O Senhor é a proteção da minha vida; * 
    perante quem eu tremerei? 

    

–  Quando avançam os malvados contra mim, * 
    querendo devorar-me, 
–  são eles, inimigos e opressores, * 
    que tropeçam e sucumbem. 
 

–  Se os inimigos se acamparem contra mim, * 
    não temerá meu coração; 
–  se contra mim uma batalha estourar, * 
    mesmo assim confiarei. 
 

–  Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, * 
    e é só isto que eu desejo: 
–  habitar no santuário do Senhor * 
    por toda a minha vida; 
–  saborear a suavidade do Senhor * 
    e contemplá-lo no seu templo. 

 

–  Pois um abrigo me dará sob o seu teto * 
    nos dias da desgraça; 
–  no interior de sua tenda há de esconder-me * 
    e proteger-me sobre a rocha. 
 

–  E agora minha fronte se levanta * 
    em meio aos inimigos. 
–  Ofertarei um sacrifício de alegria, * 
    no templo do Senhor. 
–  Cantarei salmos ao Senhor ao som da harpa * 
    e hinos de louvor. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém 
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O Senhor nos quer falar...                                              (Mc 10,17-21) 
 

Tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os 
joelhos diante dele, suplicou-lhe: “Bom Mestre, que farei para alcançar a vida 
eterna?” Jesus disse-lhe: “Por que me chamas bom? Só Deus é bom. 
Conheces os mandamentos: não mates; não cometas adultério; não furtes; não 
digas falso testemunho; não cometas fraudes; honra pai e mãe.” Ele 
respondeu-lhe: “Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha mocidade.”  
Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe: “Uma só coisa te falta; vai, vende 
tudo o que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e 
segue-me. 

 

(Meditação pessoal) 
 

Preces 
 

A: A Jesus, Bom Pastor, que veio para servir e dar sua vida, elevemos nossas 
súplicas, dizendo: 
T: Escuta, Senhor, nossa oração. 
 

– Tu que transformaste os pescadores da Galileia em apóstolos do teu reino, 
envia trabalhadores a tua Igreja para que continuem tua obra de salvação. 
 

– Tu que fizeste de tua vida um dom para todos, faz com que muitos escutem 
teu chamado  
e estejam dispostos a servir-te nos irmãos que sofrem. 
 

– Tu que chamaste São Camilo para criar na Igreja uma família dedicada ao 
serviço dos enfermos, cuida dela, torna-a cada dia mais fiel a ti, e abençoa-a 
com novas e generosas vocações. 
 

– Tu que por tua ressurreição fortaleceste a fé de teus discípulos e os enviaste 
a anunciar o Evangelho ao mundo inteiro, faz com que todos os chamados 
sejam fiéis à missão que lhes confiaste. 
 

A: Com a alegria de sabermos que somos filhos de Deus, dirijamo-nos a ele 
com plena confiança: Pai Nosso... 
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Oremos 
 

Pai Santo, que em teu Filho Jesus nos ofereceste o modelo do verdadeiro 
pastor que dá a vida por suas ovelhas, faz com que muitos homens e mulheres 
escutem hoje sua voz e seguindo as trilhas de São Camilo, se convertam em 
fiéis testemunhas de seu amor. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém. 

 

Oração da Noite 
 

V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 
R. Socorrei-me sem demora. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Hino 
 

1) Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, 
Somente queres que eu te siga. 
 

Senhor tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. 
Lá na praia, eu larguei o meu barco, Junto a ti buscarei outro mar. 
 

2) Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem  
Espadas, somente redes e o meu trabalho. 
 

3) Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, 
Amor que almeja seguir amando. 
 

4) Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam 
Bondoso amigo que assim me chamas. 

 

Salmo 15 
 

Súplica confiante do aflito 
 

–  Senhor, eu ponho em vós minha esperança; * 
    que eu não fique envergonhado eternamente! 
=  Porque sois justo, defendei-me e libertai-me, † 
    inclinai o vosso ouvido para mim; * 
    apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me! 
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–  Sede uma rocha protetora para mim, * 
    um abrigo bem seguro que me salve! 
–  Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza; * 
    por vossa honra orientai-me e conduzi-me! 
–  Retirai-me desta rede traiçoeira, * 
    porque sois o meu refúgio protetor! 
 

–  Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, * 
    porque vós me salvareis, ó Deus fiel! 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 

O Senhor nos quer falar...                                              (Lc 10, 1-2) 
 

Depois disso, designou o Senhor ainda setenta e dois outros discípulos e 
mandou-os, dois a dois, adiante de si, por todas as cidades e lugares para 
onde ele tinha de ir. Disse-lhes: Grande é a messe, mas poucos são os 
operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. 
 

(Meditação pessoal) 
 

Pai Nosso... 
 

Oremos 
 

Senhor, Te pedimos, por todos os que desejam abrir sua vida para o teu 
chamado, que tua Palavra os ilumine e que tua graça os conforte para que 
possam ser fiéis a sua vocação e anunciem teu Reino.  Por Jesus Cristo nosso 
Senhor. Amém. 

 

SEXTA-FEIRA 
 

Conversão e reconciliação 
 

Oração da Manhã 
 

V. Abri os meus lábios, ó Senhor. 
R. E minha boca anunciará vosso louvor. 
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Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Hino 
 

Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. 
 

1) Eis que eu vos dou um novo mandamento:  
    “amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado”. 
 

2) Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meu preceito: 
     “amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado”. 
 

3) Como o Pai sempre me ama, assim também, eu vos amei: 
     “amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado”. 
 

4) Permanecei em meu amor e segui meu Mandamento: 
    “Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado”. 

 

Salmo 50 
 

Tende piedade, ó meu Deus! 
 

–  Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! *  
    Na imensidão de vosso amor, purificai-me!  
–  Lavai-me todo inteiro do pecado, * 
    e apagai completamente a minha culpa!  
 

–  Eu reconheço toda a minha iniquidade, *  
    o meu pecado está sempre à minha frente.  
–  Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, *  
    e pratiquei o que é mau aos vossos olhos!  
 

–  Mostrais assim quanto sois justo na sentença, *  
    e quanto é reto o julgamento que fazeis.  
–  Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade *  
    e pecador já minha mãe me concebeu.  
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–  Mas vós amais os corações que são sinceros, *  
    na intimidade me ensinais sabedoria.  
–  Aspergi-me e serei puro do pecado, * 
    e mais branco do que a neve ficarei.  
 

–  Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, *  
    e exultarão estes meus ossos que esmagastes.  
–  Desviai o vosso olhar dos meus pecados *  
    e apagai todas as minhas transgressões!  
 

–  Criai em mim um coração que seja puro, *  
    dai-me de novo um espírito decidido.  
–  Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, *  
    nem retireis de mim o vosso Santo Espírito! 

 

–  Dai-me de novo a alegria de ser salvo *  
    e confirmai-me com espírito generoso!  
–  Ensinarei vosso caminho aos pecadores, *  
    e para vós se voltarão os transviados.  
 

–  Da morte como pena, libertai-me, * 
    e minha língua exaltará vossa justiça!  
–  Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, *  
    e minha boca anunciará vosso louvor!  
 

–  Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, *  
   e, se oferto um holocausto, o rejeitais.  
– Meu sacrifício é minha alma penitente, *  
   não desprezeis um coração arrependido!  
 

–  Sede benigno com Sião, por vossa graça, *  
    reconstruí Jerusalém e os seus muros!  
–  E aceitareis o verdadeiro sacrifício, *  
    os holocaustos e oblações em vosso altar! 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
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O Senhor nos quer falar...                                              (Ez 36,25-27) 
 

Borrifarei água sobre vós e ficareis puros; sim, purificar-vos-ei de todas as 
vossas imundícies e de todos os vossos ídolos imundos. Dar-vos-ei coração 
novo, porei no vosso íntimo espírito novo, tirarei do vosso peito o coração de 
pedra e vos darei coração de carne. Porei no vosso íntimo o meu espírito e 
farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardeis as minhas 
normas e as pratiqueis. 
 

(Meditação pessoal) 
 

Preces 
 

A: Adoremos a Cristo que entregou sua vida por nossos pecados, e digamos 
com fé: 
T: Em ti, Senhor,  encontramos nossa paz. 
 

– Ao recordar hoje tua paixão, morte e ressurreição, te pedimos, Senhor, que 
os benefícios da redenção cheguem a todos os homens. 
 

– Com o exercício das obras de misericórdia, saibamos, Senhor, dar 
testemunho de ti diante do mundo e façamos desta jornada um culto agradável 
aos teus olhos. 
 

– Ensina-nos, Senhor, a descobrir teu rosto em todos os necessitados e a 
servir-te com amor em cada um deles. 
 

A: Peçamos agora ao Senhor, que nos ensine a perdoar como ele nos perdoa: 
Pai Nosso... 
 

Oremos  
 

Oh Deus, saúde e salvação de quantos em Ti esperam, ao recordar o profundo 
amor de teu Filho, que nos amou até o extremo, te suplicamos por todos que 
sofrem: transforma sua debilidade em fortaleza, sua fragilidade em confiança e 
sua solidão em comunhão; ajuda-nos a aliviar sua dor e a alimentar sua 
esperança, para que todos juntos caminhemos para Ti, que és o Deus da Vida 
e fonte de todo consolo. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém. 

 
 



49 
 

Oração da Noite 
 

V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 
R. Socorrei-me sem demora. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Hino 
 

1) Pelos prados e campinas verdejantes eu vou! 
É o Senhor que me leva a descansar.  
Junto às fontes de águas puras repousantes, eu vou.  
Minhas forças o Senhor vai animar. 
 

Tu és, Senhor, o meu pastor! Por isso nada em minha vida faltará. 
 

2) Nos caminhos mais seguros junto dele eu vou! 
E pra sempre o seu nome eu honrarei. 
Se eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou” 
Segurança sempre tenho em suas mãos. 
 

3) No banquete em sua casa, muito alegre, eu vou! 
Um lugar em sua mesa se preparou. 
Ele unge a minha fronte e me faz ser feliz. 
E transborda a minha taça em seu amor. 
 

4) Co’alegria e esperança, caminhando eu vou! 
Minha vida está sempre em suas mãos, 
E na casa do Senhor eu irei habitar, 
E este canto para sempre irei cantar. 
          

Salmos 61 
 

A paz em Deus 
 

–  Só em Deus a minha alma tem repouso, *  
    porque dele é que me vem a salvação!  
–  Só ele é meu rochedo e salvação, *  
    a fortaleza, onde encontro segurança! 
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–   A minha glória e salvação estão em Deus; *  
    o meu refúgio e rocha firme é o Senhor!  
=  Povo todo, esperai sempre no Senhor, †  
     e abri diante dele o coração: *  
    nosso Deus é um refúgio para nós!  
 

–  Todo homem a um sopro se assemelha, *  
    o filho do homem é mentira e ilusão;  
–  se subissem todos eles na balança, *  
    pesariam até menos do que o vento: 
=  Pois pagais a cada um conforme as obras 
    não confieis na opressão e na violência 
    nem vos gabeis de vossos roubos e enganos! 
–  E se crescerem vossas posses e riquezas, 
    a elas não prendais o coração. 
 

=  Uma palavra Deus falou, duas ouvi:  
    “o poder e a bondade a Deus pertencem, 
    pois pagais a cada uma conforme as obras. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

O Senhor nos quer falar...                                                      (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? Segundo está escrito: 
Por sua causa somos entregues à morte o dia todo; somos considerados como 
ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em tudo isto somos mais que 
vencedores graças àquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a 
morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o 
futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra 
criatura poderá nos separar do amor que Deus tem manifestado em Cristo 
Jesus, nosso Senhor. 

 

Pai Nosso... 
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Oremos 
 

Recebe, Senhor, os nossos medos e transforma-os em confiança. 
Recebe, Senhor, os nossos sofrimentos e transforma-o em crescimento. 
Recebe, Senhor, o nosso silêncio e transforma-o em adoração. 
Recebe, Senhor, as nossas crises e transforma-as em maturidade. 
Recebe, Senhor, as nossas lágrimas e transforma-as em oração. 
Recebe Senhor a nossa ira e transforma-a em intimidade. 
Recebe Senhor o nosso desanimo e transforma-o em fé. 
Recebe, Senhor, a nossa solidão e transforma-a em contemplação. 
Recebe, Senhor, as nossas amarguras e transforma-as em paz de alma. 
Recebe, Senhor, a nossa espera e transforma-a em esperança. 
Recebe, Senhor, a nossa morte e transforma-a em ressurreição.                   

 
SÁBADO 

 

Maria, Nossa Mãe 
 

Oração da Manhã 
 

V. Abri os meus lábios, ó Senhor. 
R. E minha boca anunciará vosso louvor. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Hino 
 

Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus, 
Imaculada, Maria do povo, mãe dos aflitos que estão junto à cruz! 
 

1) Um coração que era sim para a vida, 
Um coração que era sim para o irmão, 
Um coração que era sim para Deus, 
Reino de Deus renovando seu chão! 
 

2) Olhos abertos para a sede do povo, 
Passo bem firme que o medo desterra, 
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Mãos estendidas que os tronos renegam 
Reino de Deus que renova esta terra! 
 

3) Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade: 
Que os nossos passos se tornem memória 
Do amor fiel que Maria gerou, 
Reino de Deus atuando na história.  

 
Cântico de Zacarias  

(Lc 1-68-79) 
 

–  Bendito seja o Senhor Deus de Israel, *  
    porque a seu povo visitou e libertou;  
–  e fez surgir um poderoso Salvador * 
    na casa de Davi, seu servidor,  
–  como falara pela boca de seus santos, *  
    os profetas desde os tempos mais antigos,  
–  para salvar-nos do poder dos inimigos *  
    e da mão de todos quantos nos odeiam.  
–  Assim mostrou misericórdia a nossos pais, *  
    recordando a sua santa Aliança  
–  e o juramento a Abraão, o nosso pai, *  
    de conceder-nos que, libertos do inimigo,  
=  a ele nós sirvamos sem temor †  
    em santidade e em justiça diante dele, *  
    enquanto perdurarem nossos dias.  
=  Serás profeta do Altíssimo, ó menino, †  
    pois irás andando à frente do Senhor *  
    para aplainar e preparar os seus caminhos,  
–  anunciando ao seu povo a salvação, * 
    que está na remissão de seus pecados;  
–  pela bondade e compaixão de nosso Deus, *  
    que sobre nós fará brilhar o Sol nascente,  
–  para iluminar a quantos jazem entre as trevas * 
    e na sombra da morte estão sentados  
–  e para dirigir os nossos passos, *  
    guiando-os no caminho da paz. 
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O Senhor nos quer falar...                                                (Lc 1-39-45) 
 

Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade 
de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel 
ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio; e Isabel ficou 
cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a 
mim a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou 
aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-
aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do 
Senhor te foram ditas! 
 

(Meditação pessoal) 
 

Oração Litânica à Virgem Maria 
 

- Santa Maria, Mãe de Deus; 
T: Rogai por nós 
- Tu que dissestes “sim” ao Anjo; 
- Tu que acolhestes a Cristo pela fé; 
- Tu que encheste de gozo em Deus Salvador; 
- Tu que creste na misericórdia de Deus; 
- Tu que geraste o Filho de Deus; 
- Tu que recebeste os pastores de Belém; 
- Tu que apresentaste a Jesus no templo; 
- Tu que pedistes o milagre em Caná; 
- Tu que permaneceste ao pé da cruz; 
- Tu que acolheste João como filho; 
- Tu que imploraste os dons do Espírito Santo; 
- Tu que perseveraste em oração com os apóstolos; 
- Tu que colaboraste com a obra da salvação; 
- Tu que intercedes continuamente em nosso favor; 
- Tu que é auxílio dos aflitos; 
- Tu que é a saúde dos enfermos; 
- Tu que é nossa mãe e rainha; 
 

* Deus te salve, Maria... 
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Oremos 
 

Oh Deus, que em teu misterioso desígnio de salvação escolhestes Maria, a 
humilde serva, por sua intercessão vos pedimos que avives em nós a fidelidade 
a tua palavra, a disponibilidade ao teu serviço e a entrega generosa aos nossos 
irmãos enfermos, para que servindo-os com o amor de uma mãe, também eles 
experimentem Tua bondade e se sintam seus filhos. Por Jesus Cristo Senhor 
Nosso. Amém. 
 

Oração da Noite 
 

V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 
R. Socorrei-me sem demora. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Hino 
 

1) Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, Contigo pelo caminho, Santa 
Maria vai. 
 

Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem (bis)  
  

2) Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão, Não negues nunca a tua 
mão, a quem te encontrar. 
 

3) Mesmo que digam os homens, Tu nada podes mudar, Luta por um mundo 
novo, de unidade e paz. 
 

4) Se parecer tua vida inútil caminhar Lembra que abres caminho, outros te 
seguirão 
 

Cântico da Virgem Maria  
(Lc 1, 46-55) 

 

–  A minha alma engrandece ao Senhor * 
    e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador; 
–  porque olhou para humildade de sua serva, * 
    doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. 
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–  O Poderoso fez em mim maravilhas * 
     e Santo é o seu nome! 
–  Seu amor para sempre se estende * 
    sobre aqueles que o temem; 
–  manifestou o poder de seu braço, * 
    dispersou os soberbos; 
–  derrubou os poderosos de seus tronos * 
    e elevou os humildes; 
 

–  saciou de bens os famintos, * 
    despediu os ricos sem nada. 
–  Acolheu Israel, seu servidor, * 
    fiel ao seu amor, 
 

–  como havia prometido a nossos pais, * 
    em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. 
 

O Senhor nos quer falar...                                                  (Jo 2, 1-5) 
 

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. 

 

(Meditação Pessoal) 
 

Pai Nosso... 
  
Oremos 
 

À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas 
súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó 
Virgem gloriosa e bendita.  
 

A. Rogai por nós Santa Mãe de Deus. 
T. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
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“Deixe tudo nas mãos de Deus e recorra a Nossa Senhora”. 

- São Camilo de Lellis 
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Orações Marianas 
 

Oração do Ângelus  
 
RAINHA DO CÉU (Tempo Pascal)  
- Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia.  
- Pois o Senhor, que merecestes trazer em vosso seio, aleluia,  
- Ressuscitou, como disse, aleluia.  
- Rogai a Deus por nós, aleluia.  
- Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia.  
- Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia.  
 

Oremos 
 

Ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho restituístes a alegria ao 
mundo inteiro, concedei-nos, pela intercessão da Virgem Maria, gozar a alegria 
da vida eterna. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.  

 
(Fora do Tempo Pascal – rezar às 6h, ao meio-dia e às 18h) 
 

V. O Anjo do Senhor anunciou a Maria,  
R. E ela concebeu do Espírito Santo. AVE MARIA...  
V. Eis aqui a serva do Senhor.  
R. Faça-se em mim segundo a vossa Palavra. AVE MARIA...  
V. E o Verbo se fez carne.  
R. E habitou entre nós. AVE MARIA...  
V. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.  
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

 

Oremos 
 

Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações para que, conhecendo pela 
anunciação do Anjo a encarnação de vosso Filho bem-amado, cheguemos por 
sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
Glória ao Pai. 
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Salve Rainha 
 

Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura esperança nossa salve! A 
vós bradamos degredados filho de Eva.  
A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas.  
Eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e 
depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó 
clemente, ó piedosa ó doce e sempre Virgem Maria.  
Rogai por nós Santa mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de 
Cristo. Amém.  

 

Maria, Mãe de Misericórdia 
 

Ó, Mãe de misericórdia, virgem da saúde, que olhando impotente para os pés 
da cruz seu filho agonizante, manifestastes sua solidariedade com a 
humanidade sofredora: escuta a oração de seus filhos enfermos que recorrem 
a ti na certeza de encontrar uma mãe que os encoraje, cure e conforte. 
Mãe do Salvador e nossa Mãe, escuta as súplicas que lhe dirigimos, e ajuda-
nos a recuperar a saúde que tanto necessitamos. 
Assiste-nos na hora da agonia e transforma nossa morte em ressurreição. 
 

Consagração à Nossa Senhora 
 

Ó minha Senhora! Ó minha Mãe! Eu me ofereço todo a Vós e em prova de 
minha devoção para convosco Vos consagro neste dia os meus olhos, os meus 
ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque 
assim sou vosso, ó minha boa e incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me 
como coisa e propriedade vossa. 
 

À vossa proteção (Sub tuum paesidium) 
 

À vossa proteção recorremos, santa Mãe de Deus; não desprezeis as nossas 
súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, 
ó Virgem gloriosa e bendita. 
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Rosário de Nossa Senhora 
 
 

 
 
 
 
 

“O Rosário é, para as almas, 
 como o Pão Espiritual de cada dia” 

(Irmã Lucia). 
  
 
 

Pelo sinal da santa cruz, livrai-nos, Deus Nosso Senhor, dos nossos 
inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 

Oferecimento 
 

Divino Jesus, nós Vos oferecemos este Terço que vamos rezar, contemplando 
os mistérios de nossa Redenção. Concedei-nos, pela intercessão de Maria, 
Vossa Mãe Santíssima, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo 
e a graça de ganhar as indulgências anexas a esta devoção. Oferecemos-Vos 
particularmente este Terço …(intenções). 
 

Credo 
 

Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da terra; e em Jesus 
Cristo um só seu Filho, Nosso Senhor: o qual foi concebido pelo poder do 
Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 
crucificado, morto e sepultado; desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu 
dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso, 
de onde há de vir a julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa 
Igreja Católica, na comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na 
ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 
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Pai- Nosso 
 

Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Vosso Nome; venha a nós o 
Vosso reino; seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim 
como nós perdoamos aos nossos devedores; e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 
 
Ave- Maria 
 

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; bendita sois vós entre as 
mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de 
Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 
Glória 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos 
séculos. Amém. 
 

Ó meu Jesus 
 

Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas 
para o céu, principalmente as que mais precisarem. 
 

Antes de cada dezena, faz-se o oferecimento do mistério, dando-se os frutos 
correspondentes. 
 

Os Mistérios do Rosário e seus frutos: 
 

Mistérios Gozosos (às segundas e sábados) 
 

Anunciação do Anjo a N. Senhora – fruto: A humildade 
Visitação a Santa Isabel – fruto: A caridade fraterna 
Nascimento de Jesus – fruto: O espírito de pobreza 
Apresentação de Jesus no templo – fruto: A castidade e a obediência 
Perda e o encontro do Menino Jesus – fruto: A procura de Deus em todas as 
coisas 
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Mistérios Dolorosos (às terças e sextas-feiras) 
 

A agonia no Jardim das Oliveiras – fruto: A detestação dos pecados 
A flagelação de Nosso Senhor – fruto: A mortificação da carne 
A coroação de espinhos – fruto: A mortificação do orgulho 
Jesus carrega a Cruz ao Calvário – fruto: A paciência nas tribulações 
A crucifixão e morte de Nosso Senhor – fruto: A mortificação do espírito 
 

Mistérios Gloriosos (às quartas-feiras e domingos) 
A Ressurreição de N. Senhor – fruto: A Fé 
A Ascenção ao Céu – fruto: A Esperança e desejo do céu 
A vinda do Espírito Santo – fruto: A Caridade 
A Assunção de N. Senhora – fruto: A graça de uma boa morte 
A Coroação de N. Senhora – fruto: A devoção filial por N. Senhora 
 

Mistérios Luminosos (às quintas-feiras) 
 

Batismo de Jesus no rio Jordão 
Auto-revelação de Jesus nas Bodas de Caná 
Anúncio do Reino de Deus 
Transfiguração de Jesus 
Instituição da Eucaristia 
 

Agradecimento 
 

Infinitas graças Vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os 
dias recebemos de Vossas mãos liberais. Dignai-Vos, agora e sempre, tomar-
nos debaixo de Vosso poderoso amparo, e para mais Vos obrigar, Vos 
saudamos com uma Salve Rainha. 
 

Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A 
Vós bradamos, os degredados filhos de Eva; a Vós suspiramos, gemendo e 
chorando neste vale de lágrimas. Eia pois, advogada nossa, esses Vossos 
olhos misericordiosos a nós volvei; e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, 
bendito fruto do Vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem 
Maria. 
V. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. 
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
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Ladainha de Nossa Senhora 
 
Senhor, tende piedade de nós.  
Cristo, tende piedade de nós.  
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, ouvi-nos.  
Jesus Cristo, atendei-nos. 
Pai Celeste que Deus, tende piedade de nós.  
Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós.  
Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós.  
Santíssima sois Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. 
Sangue Divino de Meu Redentor, adoro-Vos e venero com grande amor! 
Santa Maria, rogai por nós. 
Santa Mãe de Deus, 
Santa Virgem das virgens, 
Mãe de Jesus Cristo, 
Mãe da divina graça, 
Mãe puríssima, 
Mãe castíssima, 
Mãe Imaculada, 
Mãe intemerata, 
Mãe amável, 
Mãe admirável, 
Mãe do bom conselho, 
Mãe do Criador, 
Mãe do Salvador, 
Virgem prudentíssima, 
Virgem venerável, 
Virgem louvável, 
Virgem poderosa, 
Virgem clemente, 
Virgem fiel, 
Espelho de justiça, 
Sede da sabedoria, 
Causa da nossa alegria, 
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Vaso espiritual, 
Vaso digno de honra, 
Vaso insigne de devoção, 
Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós! 
Rosa mística, 
Torre de David, 
Torre de marfim, 
Casa de ouro, 
Arca da aliança, 
Porta do Céu, 
Estrela da manhã, 
Saúde dos enfermos, 
Refúgio dos pecadores, 
Consoladora dos aflitos, 
Auxílio dos cristãos, 
Rainha dos Anjos, 
Rainha dos Patriarcas, 
Rainha dos Profetas, 
Rainha dos Apóstolos, 
Rainha dos Mártires, 
Rainha dos Confessores, 
Rainha das Virgens, 
Rainha de todos os santos, 
Rainha concebida sem pecado original, 
Rainha assunta ao Céu, 
Rainha do sacratíssimo Rosário, 
Rainha da Paz, 
 

Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. 
 
Oremos: Senhor Deus, nós Vos suplicamos que concedais aos Vossos servos 
perpétua saúde de alma e de corpo; e que, pela gloriosa intercessão da bem-
aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da tristeza do século e 
gozemos da eterna alegria. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 
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O mundo é uma morada de aluguel, onde se passa a noite e uma 

parte da manhã. A vida está nas mãos do Senhor, Feliz de quem 

pratica o bem neste mundo… 

- São Camilo de Lellis 
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Orações Camilianas 

 

Orações à São Camilo 
 

Glorioso São Camilo, volvei um olhar de misericórdia sobre os que sofrem e 
sobre os que os assistem. Concedei aos doentes aceitação cristã, confiança na 
bondade e no poder de Deus. Dai aos que cuidam dos doentes dedicação 
generosa e cheia de amor. Ajudai-me a entender o mistério do sofrimento, 
como meio de redenção e caminho para Deus. Vossa proteção conforte os 
doentes e seus familiares, e os encoraje na vivência do amor. Abençoai os que 
se dedicam aos enfermos, e que o bom Deus conceda paz e esperança a 
todos. Amém. 

*** 
Senhor, Deus de todo conselho, Pai rico em misericórdia: Tu conheces as 
nossas necessidades e estás presente em nossos sofrimentos. Tu elegeste 
São Camilo para servir os enfermos e ensinar os demais o modo de servi-los. 
Pedimos-te, por sua intercessão o dom da caridade, para amar-te em nossos 
sofrimentos e servir os nossos irmãos enfermos. 
Pai nosso. Ave Maria. Glória ao Pai 
São Camilo, rogai por nós! 

*** 
Senhor Nosso Jesus Cristo que deste a São Camilo um espírito admirável de 
misericórdia e caridade para assistir aos enfermos e acompanhar os 
moribundos, concede-nos que, a exemplo de seu espírito e seguindo seu 
exemplo, merecemos um dia desfrutar de suas bem-aventuranças. “Venham, 
benditos de meu Pai, porque estive enfermo e me visitastes”. 
Pai nosso. Ave Maria. Glória ao Pai 
São Camilo, rogai por nós! 

*** 
Pai de Misericórdia dê-me um coração semelhante ao de São Camilo, para que 
eu seja capaz de amparar os doentes em suas necessidades físicas e 
espirituais. 
São Camilo rogai por nós. 
Maria! Saúde dos Enfermos, rogai por nós. 
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Ó São Camilo, que, imitando Jesus Cristo, destes a vida pelos vossos 
semelhantes, dedicando-vos aos vossos enfermos, aliviai as minhas dores, 
fortalecei meu ânimo, ajudai-me a aceitar os sofrimentos, para purificar-me dos 
meus pecados e para conquistar os méritos que me darão o direito à felicidade 
eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.  
Pai nosso. Ave Maria. Glória ao Pai 
São Camilo, rogai por nós! 

*** 
Piedosíssimo São Camilo que, chamado por Deus para ser o amigo dos pobres 
enfermos, consagrastes a vida inteira a assisti-los e confortá-los, contemplai do 
Céu os que vos invocam confiados no vosso auxílio. Doenças da alma e do 
corpo fazem de nossa pobre existência um acúmulo de misérias que tornam 
triste e doloroso este exílio terreno. Aliviai-nos em nossas enfermidades, 
obtende-nos a santa resignação às disposições divinas, e na hora inevitável da 
morte confortai o nosso coração com as esperanças imortais da beatífica 
eternidade. Amém. 

*** 
Senhor, Deus de toda a consolação. Pai rico em misericórdia, vós sois amor. 
Conheceis nossas necessidades e estais presente em nossos sofrimentos. 
Escolhestes São Camilo para cuidar dos doentes e ensinar como servi-los. 
Pedimos, por vossa intercessão, o dom da caridade que ilumina, fortalece e 
leva à plenitude a nossa vida para amar-vos também em nossos sofrimentos e 
servir-vos com amor em nossos irmãos e irmãs doentes. Amém. 
Glória ao Pai... (3x)  
São Camilo de Léllis, rogai por mim. (3x) 

 
Oração do Enfermo 
 

Senhor, coloco-me diante de ti em atitude de oração. Sei que me ouves, tu me 
conheces. Sei que estou em ti e que tua força está em mim. Olha para meu 
corpo marcado pela enfermidade. Sabes, Senhor, o quanto me custa sofrer. 
Sei que não te alegras com o sofrimento de teus filhos. Dá-me, Senhor, força e 
coragem para vencer os momentos de desesperança e de cansaço. Torna-me 
paciente e compreensivo. Ofereço minhas preocupações, angústias e 
sofrimentos, para ser mais digno de ti. Aceita, Senhor, que eu una meus 
sofrimentos aos de teu Filho Jesus, que, por amor aos homens, deu sua vida 



67 
 

na cruz. Peço, ainda, Senhor: ajuda os médicos e enfermeiros a terem para 
com os doentes a mesma dedicação e amor que São Camilo tinha. Amém. 

 

Oração à Beata Maria Domingas Barbantini 
 

1) Ó Bem-Aventurada Maria Domingas, que foste esposa, mãe, viúva e 
religiosa, nós recorremos a ti. Tu que és consoladora dos aflitos, mãe dos 
enfermos, roga pelos doentes e por todos os que sofrem. Tu que 
experimentaste alegrias, dores e perdas em teu próprio lar e, como Maria das 
Dores, te mantiveste firme, entendendo o amor nas entrelinhas da dor, roga por 
nossas famílias. Sê nossa mediadora junto à Santíssima Trindade, 
concedendo-nos a graça que necessitamos […] Ajuda-nos a acolher na fé o 
que não conseguimos compreender. Dá-nos cultivar o espírito de entrega e de 
confiança Naquele que tudo pode. Amém.  
Bem-Aventurada Maria Domingas, rogai por nós. 
 
2) Ó Deus, nosso Pai, que na Beata Maria Domingas nos oferece o testemunho 
vivo de uma mulher em busca contínua de sua vontade. Inteiramente dedicada 
a espalhar no mundo a ternura de sua misericórdia para com os enfermos e 
sofredores, através de sua intercessão me concede-nos a saúde do corpo e do 
espírito e a graça que te peço ... 
 
 

Oração ao Beato Pe. Luís Tezza 
 

Ó Deus de amor, que enviastes ao mundo o vosso Filho para proclamar a Boa 
Nova da Salvação e curar toda espécie de doenças e enfermidades do corpo e 
da alma, dignai-vos glorificar o vosso servo, Pe. Luís Tezza, que chamastes 
para continuar a missão do Cristo misericordioso, no serviço aos doentes. Que 
seu exemplo de caridade nos ensine a amar-vos e servir-vos na pessoa dos 
irmãos sofredores, e, por sua intercessão, concedei-nos a graça que vos 
pedimos […] Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 

Oração ao Beato Pe. Henrique Rebuschini 
 
 1) Ó Deus, que cumulastes com o espírito de amor para com os doentes o 
coração do bem-aventurado presbítero Henrique, fazei que, seguindo o seu 
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exemplo, nos dediquemos às obras de misericórdia, praticando com alegria o 
mandamento novo. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém. 
 

2) Ó Deus, Pai da misericórdia, que chamou o Beato Henrique Rebuschini para 
a escola de São Camilo de Lellis e fez dele um testemunho vivo do amor de 
Cristo pelos enfermos, ouça minha oração: 

Faça que seu exemplo conforte os doentes, inspire aqueles que os 
assistem e oriente os chefes das instituições de saúde em sua missão. 
Conceda-me, por sua intercessão, um coração dócil ao Vosso Espírito e às 
graças que lhe peço, para andar todos os dias na saúde do corpo e na 
santidade da vida. Amém. 
 
 
 
Oração ao Servo de Deus Nicola D’Onofrio 
 

Deus, bom e misericordioso que chamastes vosso Servo Nicola D’Onofrio a 
seguir Jesus para oferecer a riqueza de sua jovem alma e de seu ardente 
coração ao serviço de Vosso Filho na pessoa dos doentes, glorificai vosso 
Servo fiel e fazei com que os jovens de hoje reconheçam nele um modelo de 
vida no caminho do amor e do sacrifício para conduzir as almas a Vós. E 
concedei-me por sua intercessão a graça que Vos peço… (pedir a graça). Vós, 
que com o Filho e o Espírito Santo viveis e reinais para sempre. Amém. 
 

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 
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Ministros dos Enfermos, vós mesma oferecei a Jesus nossas súplicas e vós 
São Camilo, auxiliai-nos com vossa valiosa proteção. Amém. 
 
Oração a Nossa Senhora da Saúde I 
 

Ó verdadeiro manancial de vida! Fonte perene da nossa saúde, grande Rainha 
dos céus, Maria, volvei, vos imploro, para mim, o olhar benigno de vossa 
misericórdia. Livrai-me da mancha de minhas gravíssimas culpas, e com o 
favor da vossa poderosíssima intercessão e ainda pelos merecimentos dos 
santos patriarcas José e Camilo, fazei que eu consiga da sua divina Majestade, 
com a salvação da minha alma, a perfeita saúde dos corpos e aquela graça da 
qual tanto necessito, que vos recomendo (pedir a graça), a fim de que, 
podendo mais bem servir-vos nesta vida, venha depois, um dia, amar-vos e 
agradecer-vos por toda a eternidade, feliz no Céu. Não queirais, ó Mãe da 
Saúde, desprezar as minhas súplicas, mas, benigna, escutai-me, atendei-me, 
salvai-me. Assim seja. 
 

Oração a Nossa Senhora da Saúde II 
 

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

 

Novena de Nossa Senhora da Saúde 
 
Ritos Iniciais 
 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio agora e sempre, por todos os séculos dos séculos.  
 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei neles o 
fogo do Vosso amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e tudo será criado e 
renovareis a face da terra. 
 

Oremos: Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do 
Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o 
mesmo Espírito e gozemos sempre da Sua consolação por Cristo Senhor 
Nosso. Amém. 
 

Oração Preparatória 
 

Ó, Senhora da Saúde, Mãe, Advogada dos doentes e dos aflitos, vinde nos 
atender em nossas necessidades, vinde nos socorrer em nossas enfermidades, 
vinde nos consolar! Volvei vosso olhar magnânimo e piedosíssimo, protegendo-
nos nas horas de nossos apuros. Ouvi nossos rogos que com a maior 
confiança lançamos aos vossos pés, imploramos o auxílio e o perdão. Visitai os 
nossos lares, quando a dor os rondar insistente e perniciosamente. Aliviai-nos 
e pressurosa nos atendei, ó Senhora da Saúde, quando bater à nossa porta a 
doença ou a infelicidade. Não fiamos em nossos merecimentos nem em nossas 
obras, mas sim nos méritos infinitos de Jesus e no vosso maternal amor, 
porque sois a toda poderosa, quando suplicais. Amém. 
 
Jaculatória:  Ó Senhora da Saúde, aos devotos seus ajude, onde seu nome 
ecoa! 
 

Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. 
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Ritos Iniciais (Ver página 56) 
 

Nascimento de Maria nos esplendores divinos 
 

Deus que fez o Céu, a Terra e tudo que nela contém, no sexto dia criou o 
homem, à Sua imagem e semelhança para gozar eternamente de um paraíso 
superabundante de delícias. Cai Adão em pecado, induzido por sua 
companheira Eva. Acusa-o o demônio e lhe perdoa a Piedade Divina, 
oferecendo-se à Segunda Pessoa da Santíssima Trindade para satisfazer, por 
Adão, a culpa que havia cometido. No mesmo instante e hora, surgiu nos 
desígnios de Deus aquela que haveria de ser Mãe do Filho d’Ele. Eis, pois, ó 
alma devota, como Maria já antes dos séculos deveria ser a mais santa, a mais 
pura e a mais estimada criatura aos olhos do Altíssimo e desde então 
Advogada e Mãe dos miseráveis pecadores. Nossa Senhora da Saúde, 
Auxiliadora dos Cristãos, Consoladora dos Aflitos, Saúde dos Enfermos. 
 

Oração Final 
 

Ó soberana Rainha dos Céus e da Terra, Virgem Senhora da Saúde, escolhida 
desde a eternidade para ser Mãe de Deus, nós vos oferecemos o limitado 
obséquio desta novena e súplicas, e vos rogamos, piedosa Senhora, já que 
poderosa sois diante de Deus, alcanceis uma fé viva, uma esperança firme e 
uma caridade ardente. Amém. 
 
 
 
 

 
Ritos Iniciais (Ver página 56) 
 

Seu nascimento no tempo 
 

Esquecidos os homens de seu Eterno Criador e mais que tudo engolfados no 
abismo de suas misérias, acode a divindade toda poderosa, abrindo o inefável 
tesouro de Sua infinita misericórdia, dando ao mundo aquela que haveria de vir 

2° Dia 

1° Dia 
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como remédio de todo o gênero humano. Manda um anjo anunciar à Santa Ana 
e a São Joaquim que suas preces foram ouvidas e aceitas as suas lágrimas. 
Por um parto milagroso, tanto pelo avanço da idade, como pela natural 
esterilidade, daria Santa Ana ao mundo uma filha que seria a Mãe do Messias 
Prometido. Nasce aquela brilhante aurora, Maria Santíssima, a mais formosa 
que a lua, e mais resplandecente que o sol. Alegrem-se os Espíritos Celestes! 
Confundam-se os homens na Terra e assustem-se os demônios no inferno, 
pois nasceu aquela que pisaria sobre a cabeça da infernal serpente; aquela 
mulher forte, que revestida de Sol, calçada da lua apareceria coroada de doze 
estrelas à frente de um bem ordenado exército de graças e virtudes em triunfos 
e glórias; aquela Mãe desejada e há tantos séculos, prometida, a Virgem 
Senhora da Saúde. Junto a seu trono, pleno de misericórdia e bondade e com 
lágrimas de devoção, peçamos que nos ampare com seu patrocínio, 
alcançando-nos de Deus eficaz auxílio e um remédio seguro de Sua graça. 
Amém. 
 

Oração Final 
 

Ó soberana Rainha dos Céus e da Terra, Virgem Senhora da Saúde, escolhida 
desde a eternidade para ser Mãe de Deus, nós vos oferecemos o limitado 
obséquio desta novena e súplicas, e vos rogamos, piedosa Senhora, já que 
poderosa sois diante de Deus, alcanceis uma fé viva, uma esperança firme e 
uma caridade ardente. Amém. 
 

 

 
 
 

Ritos Iniciais (Ver página 56) 
 

Maria é amor e consolação 
 

Sua vida oculta no templo de Jerusalém por três anos já cantava nossa 
Puríssima Virgem, quando seus pais, Joaquim e Santa Ana, por determinação 
do Altíssimo se encaminharam ao templo para apresentar ao Senhor nova 
oferta daquela pomba cândida, entregando-a a São Simão e Santa Ana, a 
viúva, que viveu anos no templo, sob cujos cuidados viveria Maria até que 

3° Dia 
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chegasse o tempo de seus desposórios. Estava a Virgem matriculada na 
Escola Sacerdotal do Templo de Jerusalém. Despedem-se os pais 
enternecidos da Filha amada e, sem poderem sustar as lágrimas, apertam-na 
em amorosos amplexos, lançando lhe as bênçãos por entre suspiros 
veementes. De joelhos, Maria se despede, beijando-lhes as mãos, deixando-os 
saudosos, em lágrimas, tristes, voltando para Nazaré. Quantas vezes deixamos 
desconsolada nesta amorosíssima Mãe, quando por satisfação de nossos 
desejos deixamos seu Filho e, obstinados na culpa, deixamo-Lo sem o procurar 
na fonte da Penitência. 
 

Oração Final 
 

Ó Poderosíssima Senhora da Saúde, aceitai de nossos humildes corações as 
presentes súplicas que vos fazemos, alcançando-nos de Deus um pequeno 
raio de Sua divina luz, para que saibamos procurar no Santo Templo o remédio 
de nossa solução. Amém. 
 

 
 
 
 
 

Ritos Iniciais (Ver página 56) 
 

Seus desposórios  
 

Maria contava catorze anos de idade e seis meses de seus desposórios com 
São José, quando chega o tempo de cumprirem as determinações dos Divinos 
Oráculos e de se conhecer a grande fineza que por nós obrou no Deus Eterno 
em se fazer homem. Manda o anjo Gabriel a uma cidadezinha de Nazaré para 
anunciar à donzela que dela nasceria o Filho de Deus feito homem, para 
remédio e salvação dos homens, ficando ela virgem, como antes.  Entra o anjo 
no oratório, onde se achava de joelhos a divina senhora em êxtase naquela 
tardinha tão amena da Palestina. “Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo”, 
disse o anjo. O anjo animou-a, tornando-se a dizer “não temais, Maria, porque 
achaste graça diante do Senhor, digo-vos pois que concederás e darás à luz a 
um Filho que se chamará Jesus; Este será grande e portentoso em obras e 
reinará eternamente na casa de Jacob e Seu reino não terá fim. Disse-lhe 

4° Dia 
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então Maria “de que modo se fará isto, pois não conheço homem algum?. O 
anjo respondeu: “O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá 
com a Sua sombra, motivo por onde o Fruto que nascer do vosso ventre, será 
chamado Filho de Deus”. Ante tal locução, Maria Santíssima falou: “Ofereço-
me como humilde escrava do Senhor, para que se cumpra em mim o que vós 
dizeis”. Neste momento, do sangue mais puro de Maria se formaria ao seu 
ventre o Corpo Santíssimo de Cristo, unindo-se a Ele a um tempo a Alma e a 
Divindade, numa união hipostática, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem. Eis 
a firmeza que Deus por nós realizou, a fim de que nos abrisse a porta da Glória 
e nos desse a Sua Mãe por nossa Mãe.  
 

Oração Final  
 

Ó, esclarecida Mães de Deus, Senhora da Saúde, Virgem antes o parto, no 
parto e depois do parto, pela grande alegria que tivestes, quando fostes 
escolhida para Mãe do Divino Verbo, alcanceis de vosso Filho o verdadeiro 
caminho. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 

Ritos Iniciais (Ver página 56) 
 

Maternidade de Maria 
 

Dois são os grandes motivos que temos para merecermos o título de filhos da 
Mãe de Deus. Primeiro, por ser a Virgem Maria, Mãe de Deus e Homem 
verdadeiro; segundo, porque assim falou Cristo pregado na Cruz: “Mulher, eis 
aí teu Filho”, entregando-lhe João por filho, que nos representa e, olhando para 
João, disse: “Eis aí, filho, a tua Mãe”. Somos filhos de tão doce Mãe. 
Procuremos com constância sermos fiéis devotos. Conheçamos nossa gratidão 
e, com as mais enternecidas lágrimas, abracemos seus sagrados pés, 
prometendo ser, doravante, seus filhos diletos.  
 
 
 

5° Dia 
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Oração Final 
 

Ó dulcíssima Virgem Maria, Senhora da Saúde, terníssima Mãe dos 
desagradados filhos de Eva, reverentes, aos vossos pés, oferecemos nossos 
votos que, como humildes filhos, fazemos atender piedosíssima Mãe, quão 
pouco valemos sem a vossa proteção e alcançai-vos de vosso Santíssimo Filho 
a graça para que saibamos agradecer a grande fineza que nos fez em nos dar 
a vós por nossa Mãe e Senhora. Amém. 

 
 

 
 
 
Ritos Iniciais (Ver página 56) 

 

Vida oculta em Nazaré 
 

Quais seriam os singulares dotes de pureza com que o Eterno Senhor 
adornaria a alma de Maria que, desde antes dos séculos, se destinaria para 
Mãe Sua? Quais seriam as grandes excelências em que a Trindade Santíssima 
a ilustraria mais sublime que os anjos? Jamais a mais leve sombra ofuscou o 
resplendor de sua pureza; suas ações foram, portanto, Maria, o singular 
portento de toda pureza, o claríssimo espelho da Santa Virgem da Castidade.  
 

Oração Final 
 

Ó, puríssima Virgem, Senhora da Saúde, espelho terníssimo de pureza, aceitai 
os humildes afetos com que rememoramos vossa Santa Virgindade e 
Imaculada Conceição. Infundi, ó Virgem pura, em nossos corações, o 
esplendor da pureza para que em nós prevaleça a virtude da castidade e 
pureza. Amém. 
 
 

 
 

 
Ritos Iniciais (Ver página 56) 
 

7° Dia 

6° Dia 
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Maria, símbolo das virtudes 
 

Desde o instante de sua Conceição puríssima, foi Maria um mar imenso de 
todas as graças e em grau tão superior que não só excedeu a cada um dos 
justos, em particular, mas a todos os santos e espíritos celestes. No mesmo 
instante da Conceição foram-lhes infusos os hábitos de toda virtude. Pela fé, 
teve logo todo conhecimento da divindade de Deus, das três Pessoas da 
Santíssima Trindade com todos os Seus atributos e perfeições, por um modo 
inteiramente altíssimo. Pela virtude da caridade, naquele mesmo momento, 
amou tão intensamente a Deus que todo amor dos anjos, arcanjos, querubins e 
serafins. Nessa mesma ocasião resplandeceram sobre ela toda a perfeição, 
todas as virtudes morais e naturais, as sete dores e os doze frutos do Espírito 
Santo. Entornou-lhe Deus de imediato uma ciência infusa com que conheceu 
todas as causas naturais e sobrenaturais com tanta perfeição que superou 
todas as criaturas do Céu e da Terra. Neste interim foram criados o corpo e a 
alma de Maria, não só para celeiro da divindade, como para ser o exemplar de 
todas as virtudes. 
 
Oração Final 
 

Ó virtuosíssima Virgem, Senhora da Saúde, assim como merecestes receber 
de Deus o grau superior de todas as virtudes, assim também recebei os 
humildes rogos que vos fazemos, a fim de que resplandeça em nós especial 
desejo de seguirmos o exemplo de vossas virtudes, firmes na fé, na esperança 
e na caridade. Amém. 
 

 
 
 

Ritos Iniciais (Ver página 56) 
 

Maria coluna firme da Igreja 
 

Que seria da primitiva Igreja se Maria não fosse o grande amparo? Que seria 
dos Santos Apóstolos, se não tivessem por Mestra, Maria, a Senhora? No 
tríduo da Paixão de seu benditíssimo Filho, no sacrário de seu puríssimo 

8° Dia 
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coração, guardaram-se todos os mistérios da fé e o Evangelho. Por intercessão 
de Maria, converteu-se Paulo; Pedro chorou seus pecados, os apóstolos se 
ajuntaram no Cenáculo, onde se animaram na fé, preencheu-se o número do 
colégio apostólico; os discípulos, os cristãos se purificaram com penitência 
para esperar a vinda do Divino Paráclito. A Igreja se inicia sob o bafejo da 
assistência do Espírito Santo, sob a proteção de Maria, espalhando-se por todo 
orbe. Maria se põe sempre ao lado da Igreja, defendendo-a, protegendo-a e 
acompanhando-a, como salvaguarda e remédio, no correr dos séculos.  
 

Oração Final 
 

Ó Virgem puríssima, Senhora da Saúde, Soberana Mestra da Santa Igreja, 
único asilo dos desagradados filhos de Adão, olhai piedosa para nossos filhos 
e aceitai suas preces para que passemos desta para melhor vida. Amém. 
 

 
 
 

Ritos Iniciais (Ver página 56) 
 

Maria rainha do Céu e da Terra 
 

Toda a vida de Maria não foi outra coisa senão desvelo, empenho por nós, 
pecadores. Depois da morte de seu Filho, o desenvolvimento, a grandeza e o 
aumento da Santa Igreja; para os justos, todo o alívio nas aflições; para os 
pecadores, seu único refúgio; para os tristes e atribulados, auxílio e para os 
enfermos, a mais pronta saúde foi sempre Maria. Enfim, para o mundo, todo 
bem. Chega o tempo de chorar. Termina a vida e despede-se dos Apóstolos 
que, por inspiração divina, vão ter o momento último neste mundo com ela. 
Assistem ao trânsito de Maria, levados pelos Anjos, pelos coros dos Anjos do 
Céu.  
 

Oração Final 
 

Ó, suprema Imperatriz do Céu e da Terra, Virgem Senhora da Saúde, querida 
de Deus Pai, doce Mãe de Deus Filho, digníssima Esposa do Espírito Santo, 
vós que fostes coroada pela Trindade Santa por Suprema Rainha de todo o 
universo, lembrai-vos de nós, míseros pecadores. 

9° Dia 
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Olhai para vossos indignos filhos, derramando-lhes bênção. Nós vos pedimos 
graças e mais graças para nossa Igreja, para o Sumo Pontífice, para os bispos 
do mundo inteiro, para os sacerdotes, diáconos e seminaristas. Amém. 
 
Oração a Nossa Senhora da Saúde 
 

Virgem puríssima, sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a 
consoladora dos aflitos e a despenseira de todas as graças. Na minha fraqueza 
e no meu desânimo, apelo hoje para os tesouros da Vossa misericórdia e 
bondade e me atrevo a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. Sim, ó Mãe, 
atendei-me nesta enfermidade, dai-me a saúde do corpo, para que possa 
cumprir os meus deveres com ânimo e alegria, e com a mesma disposição 
servir ao vosso Filho Jesus e agradecer a vós, Saúde dos enfermos. Amém. 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Maria era feliz porque ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática; guardou 
mais a verdade de Cristo na sua mente do que o corpo de Cristo no seu seio”.  

- Santo Agostinho de Hipona 
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Novena de São Camilo de Lellis 
Patrono dos enfermos e dos que cuidam e servem os enfermos 
 
Ritos Iniciais 
 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.  
 

Oração a São Camilo 
 

Glorioso São Camilo, volvei um olhar de misericórdia sobre os que sofrem e  
sobre os que os assistem. Concedei aos doentes aceitação cristã, confiança  
na bondade e no poder de Deus. Dai aos que cuidam dos doentes dedicação  
generosa e cheia de amor. Ajudai-me a entender o mistério do sofrimento,  
como meio de redenção e caminho para Deus. Vossa proteção conforte os 
doentes e seus familiares, e os encoraje na vivência do amor. Abençoai os que 
se dedicam aos enfermos, e que o bom Deus conceda paz e esperança a 
todos. Amém. 
 

Pai- Nosso 
 

Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Vosso Nome; venha a nós o 
Vosso reino; seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim 
como nós perdoamos aos nossos devedores; e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 
 
Ave- Maria 
 

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; bendita sois vós entre as 
mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de 
Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 
 

Glória 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, 
agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. 
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Oração do Enfermo 
 

Senhor, coloco-me diante de ti em atitude de oração. Sei que me ouves, tu me 
conheces. Sei que estou em ti e que tua força está em mim. Olha para meu 
corpo marcado pela enfermidade. Sabes, Senhor, o quanto me custa sofrer. 
Sei que não te alegras com o sofrimento de teus filhos. Dá-me, Senhor, força e 
coragem para vencer os momentos de desesperança e de cansaço. Torna-me 
paciente e compreensivo. Ofereço minhas preocupações, angústias e 
sofrimentos, para ser mais digno de ti. Aceita, Senhor, que eu una meus 
sofrimentos aos de teu Filho Jesus, que, por amor aos homens, deu sua vida 
na cruz. Peço, ainda, Senhor: ajuda os médicos e enfermeiros a terem para 
com os doentes a mesma dedicação e amor que São Camilo tinha. Amém. 
 
 
 
 

 
Ritos Iniciais (Ver página 65) 
 

Reflexão do dia 
 

São Camilo, sabendo que não há maior amor que dar a vida pelo irmão, 
suportastes com paciência diversas enfermidades durante a vida, sem deixar o 
trabalho em  benefício dos doentes. Intercedei junto a Deus para que eu tenha 
a força necessária para vencer os males que afligem minha vida, a dos 
parentes e a dos amigos. Ajudai-me a tirar proveito espiritual de tudo que 
acontecer. 
 

Faça uma boa ação a quem precisa. 
 

Leitura do dia  -  Marcos 5, 21 – 43 
 

(Terminar com a Oração dos Enfermos - ver página 66) 

 
  
 
 
Ritos Iniciais (Ver página 65) 

1° Dia 

2° Dia 
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Reflexão do dia 
 

São Camilo, impressionado pelo abandono em que viviam os enfermos, 
recebestes de Jesus a inspiração de criar uma organização para cuidar com 
amor dos doentes. Ajudai-me a entender que è importante diante de Deus 
tratar com amor a quem sofre. Nos momentos difíceis da vida, dai-me coragem 
para não desanimar. 
   

Reze por quem sofre mais que você. 
 

Leitura do dia  -  Marcos 10,46-52   
 

(Terminar com a Oração dos Enfermos - ver página 66) 

 
 
 
 
Ritos Iniciais (Ver página 65) 
 

Reflexão do dia 
 

São Camilo, inspirado pelo exemplo do bom samaritano, tanto lutastes para 
melhorar o atendimento aos doentes! Fazei que em nosso país haja mais 
preocupação e responsabilidade na assistência aos doentes, nos hospitais e 
em todos os ambientes de saúde. Daí aos que têm saúde sempre mais alegria 
em atender aos enfermos. Que todos creiam na imensa riqueza que Deus 
reserva àqueles que o amam e amam seus irmãos. 
 

Peça a Deus por quem não obtém atendimento. 
 

Leitura do dia  -  Lucas 10,29-38 
 

(Terminar com a Oração dos Enfermos - ver página 66) 

 
 
 
 
 

3° Dia 

4° Dia 
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Ritos Iniciais (Ver página 65) 
 

Reflexão do dia 
 

São Camilo, por vosso extraordinário amor aos enfermos, fostes declarado pela 
Igreja  padroeiro dos hospitais, doentes e enfermeiros. Intercedei junto a Deus 
em favor dos médicos, para que tenham sempre bom coração, entusiasmo e 
competência no trabalho. Fazei que se lembrem das palavras de Jesus: “Tudo 
o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fareis”. 
 

Ore pelos que cuidam dos doentes. 
 

Leitura do dia  -  Mateus 25,31-46 
 

(Terminar com a Oração dos Enfermos - ver página 66) 
 

 
 
 
 

Ritos Iniciais (Ver página 65) 
 

Reflexão do dia 
 

São Camilo, meditando as palavras de Jesus: “Tudo o que fizerdes ao menor 
dos meus irmãos, é a mim que o fareis”, recebestes de Deus uma enorme fé, a 
ponto de considerar o doente como se fosse a pessoa de Jesus. Ajudai-me a 
crescer na fé, para ter um amor sempre maior aos doentes e disposição de ser 
útil a eles, lembrando vossa recomendação de tratar o doente como a mãe 
carinhosa trata a seu filho único enfermo. 
 
Faça um esforço para ter mais fé.  
 

Leitura do dia  -  João 5,1-18 
 

(Terminar com a Oração dos Enfermos - ver página 66) 

 
 
 

5° Dia 
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“Ritos Iniciais (Ver página 65) 
 

Reflexão do dia 
 

São Camilo, num momento de grande dificuldade, ouvistes o Crucificado, 
estendendo os braços, dizer: “Continua que eu te ajudarei. Esta obra é minha e 
não tua”. Dai-me sempre a força para não desanimar diante dos problemas da 
minha vida e da dos outros. Que tudo o que eu passar me convença do imenso 
poder de Deus em meu favor. 
  
Nunca desanime de fazer o bem. 
  

Leitura do dia  -  João 9, 1-41. 
 

(Terminar com a Oração dos Enfermos - ver página 66) 
 
 

 
 
Ritos Iniciais (Ver página 65) 
 

Reflexão do dia 
 

São Camilo, tivestes grande devoção à Mãe de Jesus. Fazei que eu tenha 
maior confiança no poder de intercessão de Maria junto a Deus e consiga imitar 
suas virtudes. Ajudai-me a compreender o sentido do sofrimento e não 
considera-lo como castigo. Senhor amparastes Camilo em suas lutas, socorrei-
me nas dificuldades que enfrento, para que mantenha a paz e não desanime.   
 

A paz deve ser construída a cada dia. 
 

Leitura do dia  -  João 2,1-12. 
 

(Terminar com a Oração dos Enfermos - ver página 66) 

 
 

6° Dia 

7° Dia 
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Ritos Iniciais (Ver página 65) 
 

Reflexão do dia 
 

São Camilo, nas situações mais difíceis, tivestes sempre confiança total na 
Divina Providência. Aumentai minha fé na bondade e poder de Deus em favor 
de suas criaturas. Que eu me coloque sempre em suas mãos, para ser forte 
nas provações e sofrimentos. Ajudai-me a lembrar as últimas palavras de 
Jesus. “Eu estarei com vocês até o fim dos tempos”  
 

Nunca perca a esperança, Deus está aí. 
 

Leitura do dia  -  Mateus 6, 24-34 
 

(Terminar com a Oração dos Enfermos - ver página 66) 

 
 

 
 
 

Ritos Iniciais (Ver página 65) 
 

Reflexão do dia 
 

São Camilo, inspirado pelas palavras de Jesus (“Estive enfermo e me 
visitastes”), dedicastes a vida e todas as forças para socorrer os doentes, 
melhorar os hospitais e as condições de saúde nas circunstâncias mais difíceis. 
Despertai a consciência de todos para que haja mais interesse pelos 
problemas de saúde e diminua o sofrimento do povo.  Fazer a reflexão do dia. 
 

Comprometa-se com o bem e com os bons. 
 

Leitura do dia  -  João 13, 1-17.  
 

(Terminar com a Oração dos Enfermos - ver página 66) 

 

8° Dia 

9° Dia 
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Ladainha de São Camilo de Lellis 
 

Senhor, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, ouvi-nos. 
Jesus Cristo, atendei-nos. 
Deus, Pai do céu. 
Deus, Filho Redentor do mundo. 
Deus, Espírito Santo. 
Santíssima Trindade que sois um só Deus. 
 
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. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. 
Perdoai-nos Senhor.  
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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. Amém. 

 
**** 
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Ofícios pelos fiéis defuntos 

 

 
SALMODIA 

 

Salmo 129 
 

Das profundezas eu clamo 
 

–  Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, *  
    escutai a minha voz!  
–  Vossos ouvidos estejam bem atentos *  
    ao clamor da minha prece!  
 

–  Se levardes em conta nossas faltas, * 
    quem haverá de subsistir?  
–  Mas em vós se encontra o perdão, * 
    eu vos temo e em vós espero.  
 

–  No Senhor ponho a minha esperança, * 
    espero em sua palavra.  
–  A minh’alma espera no Senhor *  
    mais que o vigia pela aurora.  
 

–  Espere Israel pelo Senhor *  
    mais que o vigia pela aurora!  
–  Pois no Senhor se encontra toda graça *  
     e copiosa redenção.  
 

–  Ele vem libertar a Israel * 
    de toda a sua culpa. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, 
agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. 
 

 



90 
 

Salmo 26 
 

Confiança em Deus no perigo 
 

–  O Senhor é minha luz e salvação; * 
    de quem eu terei medo? 
–  O Senhor é a proteção da minha vida; * 
    perante quem eu tremerei? 
 

–  Quando avançam os malvados contra mim, * 
    querendo devorar-me, 
–  são eles, inimigos e opressores, * 
    que tropeçam e sucumbem. 
 

–  Se os inimigos se acamparem contra mim, * 
    não temerá meu coração; 
–  se contra mim uma batalha estourar, * 
    mesmo assim confiarei. 
 

–  Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, * 
    e é só isto que eu desejo: 
–  habitar no santuário do Senhor * 
    por toda a minha vida; 
–  saborear a suavidade do Senhor * 
    e contemplá-lo no seu templo. 
 

–  Pois um abrigo me dará sob o seu teto * 
    nos dias da desgraça; 
–  no interior de sua tenda há de esconder-me * 
    e proteger-me sobre a rocha. 
 

–  E agora minha fronte se levanta * 
    em meio aos inimigos. 
–  Ofertarei um sacrifício de alegria, * 
    no templo do Senhor. 
–  Cantarei salmos ao Senhor ao som da harpa * 
    e hinos de louvor. 
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Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, 
agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. 

 
Salmo 23 

 

Entrada do Senhor no templo 
 

–  Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, * 
    o mundo inteiro com os seres que o povoam;  
–  porque ele a tornou firme sobre os mares, * 
    e sobre as águas a mantém inabalável. 
 

–  “Quem subirá até o monte do Senhor, * 
    quem ficará em sua santa habitação?”  
=  “Quem tem mãos puras e inocente coração, † 
    quem não dirige sua mente para o crime, * 
    nem jura falso para o dano de seu próximo. 
 

–  Sobre este desce a bênção do Senhor * 
    e a recompensa de seu Deus e Salvador”.  
–  “É assim a geração dos que o procuram, * 
    e do Deus de Israel buscam a face”. 
 

=  “Ó portas, levantai vossos frontões! † 
    Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, * 
    a fim de que o Rei da glória possa entrar!” 
 

=  Dizei-nos: “Quem é este Rei da glória?” † 
    “É o Senhor, o valoroso, o onipotente, * 
    o Senhor, o poderoso nas batalhas!” 
 

=  “Ó portas, levantai vossos frontões! † 
    E levai-vos bem mais alto, antigas portas, * 
    a fim de que o Rei da glória possa entrar!” 
 

=  Dizei-nos: “Quem é este Rei da glória?” † 
    “O Rei da glória é o Senhor onipotente, * 
    o Rei da glória é o Senhor Deus do universo!” 
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Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, 
agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. 
 

Preces  
 

 Irmãos invoquemos com fé a Deus Pai que ressuscitou o seu filho Jesus  para    
a salvação dos vivos e dos mortos, e digamos: Te pedimos Senhor 
 

– Por nossos irmãos que partiram desta vida, que em seu batismo receberam a 
semente da vida eterna para que Deus o acolha em seu reino, oremos: 
 

– Por nossos irmãos , parentes e benfeitores dos que partiram desta vida, para 
que recebam o prêmio de seus trabalhos, oremos: 
 

– Pelos que morreram na esperança da ressurreição para que Deus os receba 
e os ilumine com a claridade de seu rosto, oremos: 
 

– Por nós que estamos aqui reunidos na fé e no amor, para que Deus também 
nos reúna em seu reino glorioso, oremos: 
 

Oremos como Jesus nos ensinou: Pai Nosso... 
 

Orações  
 

1. Senhor Jesus, a quem iremos. Somente Vós tendes palavras de vida 
eterna. Tu nos dissestes que quem crê em ti, ainda que esteja morto viverá. 
Tu conheces a vida de nossos irmãos que já partiram, que quiseram ser seu 
fiel discípulo, cremos e esperamos em ti. Recebe-os em teu reino, como 
irmãos e amigos teus. Em Ti confiamos. Escuta-nos, Tu que vives e reinas 
para sempre. Amém. 

 

Ou 
 

2. Em tuas mãos, Pai de bondade, encomendamos o nosso irmão(ã); sustenta 
em nós a esperança de que com Cristo ressuscitará no último dia. Te 
damos graças pelos benefícios derramados sobre teu servo (tua serva) 
durante toda a vida: abre as portas do teu reino e faz com que um dia juntos 
estejamos em tua presença. Por Cristo Senhor Nosso. Amém. 
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Sufrágio 
 

(para recitar durante três dias pela morte de um membro da Família 
Camiliana Leiga) 

 
Senhor, do meu íntimo peço; 
Senhor, escuta a minha voz. 
Que os teus ouvidos estejam atentos 
à voz da minha oração. 
 

Senhor, se considerar as culpas,  
Senhor, quem poderá sobreviver? 
Mas o perdão está com você, 
e por isso o tememos. 
 

No Senhor tenho esperança, 
a minha alma guarda esperança na tua palavra. 
A minha alma aguarda o Senhor 
mais que as sentinelas a aurora. 
 

Israel espere o Senhor, 
porque com o Senhor está a misericórdia,  
a redenção é grande junto a Ele; 
Ele redimirá Israel de todas as suas culpas. 
 

A: O eterno repouso dê a ele(a), ó Senhor,  
T:  e brilhe para ele(a) a luz perpétua, descanse em paz. Amém.  
 

Orações 
 

(primeiro dia) 
 

Receba em teu Reino, ó Senhor, o(a) nosso(a)  irmão(a) (nome), de maneira 
que morto neste mundo, viva em Ti. Perdoa misericordiosamente o que, pela 
fragilidade humana, cometeu durante a vida. Por Cristo nosso Senhor. 
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(segundo dia) 
 

Ó Deus, fonte de perdão e de salvação, pela intercessão da Virgem Maria e de 
São Camilo, concede ao(á) nosso(a) irmão(a) (nome), que passou deste 
mundo a Ti, gozar a alegria perfeita no teu reino. Por Cristo nosso Senhor. 
 

(terceiro dia) 
 

Acolhe, Senhor, na comunidade dos teus santos o(a) nosso(a) irmão(a) 
(nome), ele(a) que por amor do Cristo misericordioso seguiu o caminho da 
perfeita caridade na Familia Camiliana Leiga, exulte ele(a) na glória. Por Cristo 
nosso Senhor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Tudo passa, o bem 
permanece. 

 

- São Camilo de Lellis 
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Via Sacra 

 
Primeira Estação 

 

Jesus é condenado à morte 
 

V. Nós Vos adoramos, Senhor Jesus e Vos bendizemos 
R. Porque pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 

 
Senhor Jesus, por que Vos condenaram à morte? Que foi que fizestes que 
merecesses a morte? Curaste doentes, alimentastes famintos, ressuscitastes 
os mortos, perdoastes aos pecadores, respeitastes as autoridades, 
trabalhastes para o bem da humanidade, fostes humilde, manso, bondoso, 
misericordioso. Por que esta sentença tão cruel e humilhante? 
O nosso orgulho, inveja, egoísmo, covardia, comodismo, calúnias, apego 
exagerado pelas coisas deste mundo Vos condenaram. Eis aqui o segredo da 
injusta sentença. Tenho que perguntar-me: o que eu fiz com Cristo? Não O 
condenei, por acaso, a morrer? Cristo, ajudai-me a viver o Vosso Evangelho 
até a morte.  
 

A morrer crucificado teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador. 
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-nos meu Jesus. (bis) 
 

 

Segunda Estação 
 

Jesus toma a cruz aos ombros 
 

V. Nós Vos adoramos, Senhor Jesus e Vos bendizemos 
R. Porque pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 
 
Cristo, eis a Vossa cruz. Será que esta cruz é Vossa? Na verdade ela é nossa. 
Assumistes a nossa cruz. A grandeza e o peso desta cruz cresceram dos 
nossos pecados, que destruíram a ordem do amor. Todos os pecados do 
mundo nos Vossos ombros. O mundo grita, xinga, critica, está rindo em sua 
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loucura... Cristo sofre e caminha em silêncio para me salvar. Cristo, Vossa Via-
sacra foi para mim. Ajudai-me cada dia, pela manhã, partir para a minha via 
sacra e ficai ao meu lado, porque sou fraco. 
 

Com a cruz é carregado, e do peso acabrunhado, vai morrer por teu amor. 
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-nos meu Jesus. (bis) 
 

Terceira Estação 
 

Jesus cai por terra 
 

V. Nós Vos adoramos, Senhor Jesus e Vos bendizemos 
R. Porque pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 
 

As forças estão se esgotando. Calor, solidão. A terra parece mover-se. Cristo 
tropeça, perde o equilíbrio e cai. Sente a terra, a poeira na boca. O peso da 
cruz o sufoca. Nós partimos cheios de confiança e um dia caímos. Percebemos 
no nosso caminho uma flor, uma ilusão e tivemos tanta vontade de levá-la. 
Então paramos, traímos o caminho difícil e ficamos longe do caminho de Cristo. 
Até quando vou ficar frio e passivo? Cristo, estou tão longe de Vós. Cristo, 
ajudai-me a partir de novo. Protegei-me contra minhas quedas que cansam e 
deixam vazio o meu coração. Quero seguir-Vos. Ajudai-me a levantar-me do 
meu pecado. 
 

Pela cruz tão oprimido cai Jesus desfalecido pela tua salvação. 
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-nos meu Jesus. (bis) 

 

Quarta Estação 
 

Jesus encontra-se com Sua Mãe 
 

V. Nós Vos adoramos, Senhor Jesus e Vos bendizemos 
R. Porque pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 
 

Quanta dor da Mãe neste encontro. Ela vai com Seu Filho. Ela vai na multidão 
despercebida, preocupada com seus filhos. Não fala, vai junto com Jesus, 
preocupada com todos nós. Cristo, mostrai-nos Vossa Mãe humilde e dolorosa 
para nos comovermos e nos convertermos. Ajudai-nos a caminhar juntos com 
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nossos irmãos, participar dos problemas deles, sofrer com eles como sofreu 
Maria Vossa e nossa Mãe.  
 
De Maria lacrimosa no encontro lastimosa, vê a viva compaixão. 
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-nos meu Jesus. (bis) 
 

 

Quinta Estação 
 

Cirineu ajuda a carregar a cruz 
 

V. Nós Vos adoramos, Senhor Jesus e Vos bendizemos 
R. Porque pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 
 

Cirineu atravessava o caminho por onde Cristo carregava a cruz. Pararam-no, 
o primeiro, desconhecido... Cristo aceita a ajuda. Aceita uma ajuda forçada de 
um homem teimoso. Deus Onipotente e Todo-poderoso permite que o homem 
O ajude. Deus precisa de um homem fraco. Tanta humildade! Nós também 
precisamos dos outros. Nosso caminho é também duro e perigoso demais para 
podermos vencê-lo sozinhos. E tantas vezes, orgulhosos, afastamos as mãos 
que nos querem ajudar. Mais ainda, pensamos que Cristo é desnecessário em 
nossa vida. Queremos agir sozinhos. Ao lado de mim vai: amigo, esposa, 
marido, pai, mão, vizinho, companheiro do trabalho, irmão desconhecido... não 
posso ignorá-los. Todos juntos precisamos salvar o mundo. Cristo, que eu 
perceba e aceite com humildade os meus irmãos Cirineus que caminham 
comigo e também aqueles que foram forçados a caminhar comigo. 

 

No caminho do Calvário um auxílio necessário recebe do Cirineu. 
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-nos meu Jesus. (bis) 
 

 

Sexta Estação 
 

Verônica enxuga o rosto de Jesus 
 

V. Nós Vos adoramos, Senhor Jesus e Vos bendizemos 
R. Porque pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 
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Verônica olhava para Seu rosto. Rosto sujo, cansado. Cabelos grudados com 
poeira, sangue e suor. Estremeceu em si, não podia esperar mais. Na  
presença dos soldados e inimigos enxugou o rosto de Cristo. O rosto doloroso 
de Cristo imprimiu-se no pano e no coração. Precisamos olhar o Cristo, para 
nos tornarmos um pouco semelhantes a Ele. Passamos tantas vezes ao lado 
de Cristo e nem sequer olhamos para o rosto dEle. Por isso somos apenas 
tirastes máscaras Suas e não temos semelhança com Ele. Desculpe, Jesus, os 
meus impuros olhares. Os outros não podem ver em mim Vossa luz e Vossa 
imagem. Desculpe, Jesus, o meu corpo desejoso de prazeres. Ninguém 
consegue descobrir em mim um pouco de Vós. Desculpe, Jesus, o meu 
coração cheio de ódio e egoísmo. Ninguém consegue descobrir nele o Vosso 
amor. Ajudai-me, Senhor a ser a Vossa viva imagem.  
 

O Seu rosto ensanguentado por Verônica enxugado contemplemos com amor. 
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-nos meu Jesus.(bis) 

 

Sétima Estação 
 

Jesus cai pela segunda vez 
 

V. Nós Vos adoramos, Senhor Jesus e Vos bendizemos 
R. Porque pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 
 

Cristo está no fim das Suas forças. O peso da cruz, o calor, o caminho em 
subida,... as forças se esgotam, o cansaço cresce. Cristo cai de novo por terra. 
São os pecados horríveis que o oprimem. Tão depressa acostumo-me a 
praticar o mal. Falta de fidelidade, falta de prudência. Não enxergo mais nada 
só o mal. Procuro o mal. Estou caído, desanimado. Não vejo os outros no 
caminho, meus olhos fechados, meus ouvidos surdos. Mas tenho medo de ficar 
assim. Sei que essa não é a posição digna, humana. Cristo, dai a mão a um 
mísero caído, levantai-me, sacudi a poeira pecaminosa dos meus olhos, lavai-
me da minha sujeira. Dai-me novas forças para que eu possa levantar-me e 
caminhar ao Calvário da vitória, a glória final. 
 

Outra vez desfalecido pelas dores abatido cai por terra o Salvador. 
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-nos meu Jesus. (bis) 
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Oitava Estação 

 

Jesus consola as mulheres piedosas 
 

V. Nós Vos adoramos, Senhor Jesus e Vos bendizemos 
R. Porque pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 
 

As mulheres choram, lamentam, vendo Cristo. Não podem ajudar, limitam-se a 
chorar. Têm pena de Cristo. Cristo, embora cansado, percebeu-as, ouviu-as. É 
mais conveniente chorar os nossos pecados, porque a causa da via dolorosa 
de Cristo são nossos pecados. Dignos de lamentação somos nós, pecadores. 
Perceber os pecados dos outros é sempre mais fácil do que chorar os nossos. 
Cada um passa diante do meu tribunal; o mundo todo. Prefiro juntar os outros 
do que a mim e descubro facilmente culpados: bêbados, preguiçosos, 
fofoqueiros, falsos, mentirosos, injustos, egoístas—só eu sou o perfeito. Cristo, 
ajudai-me a descobrir  uma verdade muito velha e sempre nova: que sou 
pecador e isso preciso lamentar. 
 

Das matronas piedosas de Sião filhas chorosas é Jesus consolador. 
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-nos meu Jesus. (bis) 

 

Nona Estação 
 

Jesus cai pela terceira vez 
 

V. Nós Vos adoramos, Senhor Jesus e Vos bendizemos 
R. Porque pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 
. 
Cristo cai de novo. Os soldados batem. Cristo não se mexe. Senhor, 
morrestes?! Ainda não, as forças quase acabaram. Restou ainda um pedacinho 
do caminho: dois, três passos... neste estado isso é quase impossível. Senhor, 
caístes a terceira vez, mas já no alto do Calvário onde vão levantar a cruz. 
Eu também caí de novo. Sempre estou caindo. Às vezes duvido se poderei 
levantar-me. Mas vendo-Vos a meu lado, recupero as minhas forças e 
certamente vencerei com Vossa graça. 
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Cai terceira vez prostrado pelo peso redobrado dos pecados e da cruz. 
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-nos meu Jesus. (bis) 

 

Décima Estação 
 

Jesus é despido das Suas vestes 
 

V. Nós Vos adoramos, Senhor Jesus e Vos bendizemos 
R. Porque pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 
 
Cristo não tinha mais nada a não ser uma veste. Mas isto foi ainda demais. 
Agora não existe mais nada entre o corpo de Cristo e a cruz. Os homens 
uniram a cruz e o corpo para sempre. Cristo, Vossa veste era comprida, digna 
da pessoa humana. Nós precisamos abandonar também as vezes, vestes 
provocantes, indecentes, para que possamos defender nossa dignidade 
humana. Senhor, fazei que morra tudo em mim que ofende a Vossa santa 
vontade. Gosto tanto de muitas coisas pequenas que são minhas, mas se isso 
for necessário para viver verdadeiramente, tira tudo de mim. É melhor morrer, 
para depois viver. Assim como o grão que precisa morrer para dar frutos. 
 

Dos vestidos despojado por verdugos maltratado eu Vos vejo, meu Jesus. 
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-nos meu Jesus. (bis) 

 

Décima Primeira Estação 
 

Jesus é pregado na cruz 
 

V. Nós Vos adoramos, Senhor Jesus e Vos bendizemos 
R. Porque pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 
 

Cristo estendido na cruz, cobre-a perfeitamente para ser unido perfeitamente a 
ela. Os pregos atravessam o corpo. Cristo permite que o homem apanhe 
brutalmente as mãos e os pés dEle e pregue na cruz. Agora nenhum 
movimento é possível. Nós também precisamos aceitar a nossa cruz na hora 
presente. Não podemos escolher. Temos que aceitar a nossa cruz. Ela é 
pronta, feita para meu tamanho, feita dos meus sofrimentos. Temos que 
apegar-nos a ela. Isto não é fácil. Mas não posso encontrar o Cristo de outra 



102 
 

maneira. Cristo espera por mim na cruz para, junto com Ele, redimir o mundo, 
nossos irmãos. 
 

Foi Jesus na cruz pregado insultado, blasfemado com cegueira e com furor. 
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-nos meu Jesus. (bis) 

 

Décima Segunda Estação 
 

Jesus morre na cruz 
 

V. Nós Vos adoramos, Senhor Jesus e Vos bendizemos 
R. Porque pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 
 

As três horas de agonia são tão compridas, parecem sem fim. Mas compridas 
do que três anos, do que trinta anos de vida. Tudo preparado. Cristo morre. A 
vida para, o coração não bate mais. O Coração grande como o mundo, o 
mundo de pecados que carrega em si... O mundo talvez ainda não saiba, mas, 
inconscientemente, estende os braços gritando: “salvai-nos, salvai-nos, 
Senhor, não podemos mais viver assim, tirai-nos do pecado”. Quando eu 
morrer, Cristo, deixai-me entregar o meu coração a Vós, morrer para Vós, para 
viver em Vós. 
 

Meu Jesus, por nós morrestes, por meus crimes padecestes, como é grande a 
minha dor. 
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-nos meu Jesus. (bis) 
 

Décima Terceira Estação 
 

O corpo de Jesus é depositado nos braços da Mãe 
 

V. Nós Vos adoramos, Senhor Jesus e Vos bendizemos 
R. Porque pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 
 

A Vossa obra, Cristo, é consumada. Os pregos são desnecessários. Agora 
podeis descer e descansar. Devagarinho descem-no da cruz. A Mãe recolhe-O 
nos seus braços. Tanta dor atravessou a sua alma, mas agora... nós também 
estamos cansados, vamos adormecer um dia para sempre. Mas em que estado 
vamos morrer? Nossa Mãe: vigiai sobre nós cada noite. Tomai-nos nos Vossos 
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braços na última hora, não largueis-nos nunca, por favor. Não esqueçais de 
nós, pois sois o “Refúgio dos pecadores”.  
 

Do madeiro Vos tiraram e à Mãe Vos entregaram com que dor e compaixão. 
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-nos meu Jesus. (bis) 

 

Décima Quarta Estação 
 

Jesus é depositado no sepulcro 
 

V. Nós Vos adoramos, Senhor Jesus e Vos bendizemos 
R. Porque pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 
 

Cristo é depositado no sepulcro. Na entrada, uma grande pedra. Os amigos 
não podem mais ajudar. Resta a esperança na ressurreição. Nossa 
ressurreição será no fim do caminho. Embora o caminho seja difícil, sabemos 
que Cristo espera por nós na Sua glória. Senhor, ajudai-nos a atravessar este 
caminho fielmente. 
 

No sepulcro Vos deixaram, enterrando-Vos choraram, magoado o coração. 
Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-nos meu Jesus. (bis) 
 

Décima Quinta Estação 
 

Jesus ressuscita glorioso do sepulcro 
 

V. Nós Vos adoramos, Senhor Jesus e Vos bendizemos 
R. Porque pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 
 

Ao entrar no sepulcro, viram um jovem vestido com uma túnica branca. Disse-
lhes: Não tenham medo. Vocês buscam a Jesus de Nazaré, o crucificado? Não 
está aqui, ressuscitou. (Mc 16, 5-6). Em um mundo de violência e de morte, 
sejamos sinal de esperança, de perdão, de ressurreição. Cristo ressuscitou 
para que nós ressuscitemos com Ele.  
   
Canto:  
 
Vitória, tu reinarás! Ó cruz! Tu nos salvarás. 
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1. Brilhando sobre o mundo, que vive sem tua luz. 
     Tu es um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. 
 

2. Aumenta a confiança do pobre e do pecador. 
     Confirma nossa esperança, na marcha para o Senhor. 
 

3. À sombra dos teus braços, a Igreja viverá. 
     Por ti no eterno abraço, o Pai nos acolherá   
 

**** 
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Adoração ao Santíssimo Sacramento 

 
BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

 

V.: Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco  
R.: O Senhor o guarde e lhe conceda longa vida, torne-o feliz na terra e não o 
deixe cair sob a ira dos seus inimigos. 
  

V.: Tu és Pedro (aleluia). 
R.: E sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. (aleluia) 
  

Oremos: Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai propício para o vosso 
servo o Papa Francisco, que constituístes pastor de vossa Igreja. Concedei-lhe, 
vos suplicamos, a graça de edificar seus súditos com suas palavras e 
exemplos, a fim de que, com o rebanho que lhe foi confiado, alcance a vida 
eterna. Por Cristo, Senhor nosso.  
R.: Amém. 
  

V.: Oremos por nosso bispo Dom... 
R.: Que ele permaneça firme e apascente o seu rebanho na vossa fortaleza, 
Senhor, na sublimidade de vosso nome. 
  

V.: Tu és sacerdote para sempre, (aleluia). 
R.: Segundo a ordem de Melquisedequec. 

  
Oremos: Ó Deus que velais sobre o vosso povo com bondade e o conduzis 
com amor, dai o Espírito de sabedoria e a abundância de vossas graças a 
vosso servo Dom (nome) nosso prelado, a quem confiastes o cuidado de 
nossa direção espiritual, para que ele cumpra fielmente junto de nós os 
deveres do ministério sacerdotal e receba na eternidade a recompensa de um 
fiel dispensador. Por Cristo, Senhor nosso. 
R.: Amém. 
 

Tão Sublime Sacramento 
 

Tão sublime Sacramento, adoremos neste altar 
Pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar 



107 
 

Venha a Fé, por suplemento, os sentidos completar. 
 

Ao eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador 
Ao Espírito exaltemos, na Trindade Eterno Amor 
Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor. Amém. 

 

V.:  Do céu lhes destes o Pão. 
R.: Que contém todo sabor. 

 

Oremos: Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o 
memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do 
vosso Corpo e do vosso Sangue, que possamos colher continuamente os 
frutos da redenção. Vós, que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo pelos 
séculos dos séculos. Amém. 

 

Ato de Louvor 
 

- Bendito seja Deus. 
- Bendito seja o seu santo nome. 
- Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 
- Bendito seja o nome de Jesus. 
- Bendito seja o seu Sacratíssimo coração. 
- Bendito seja o seu preciosismo sangue. 
- Bendito seja Jesus no Santíssimo sacramento do altar. 
- Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. 
- Bendita seja a grande mãe de Deus, Maria santíssima. 
- Bendita seja sua santa e imaculada conceição. 
- Bendita seja sua gloriosa assunção. 
- Bendito seja o nome de Maria, virgem e mãe. 
- Bendito seja são José, seu castíssimo esposo. 
- Bendito seja Deus, nos seus anjos e nos seus santos. 

 

Oração 
 

Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos 
ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o papa, 
sobre o nosso bispo, sobre o nosso Pároco e todo o clero, sobre o chefe da 
nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para 
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que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade 
completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este 
bispado, a Província Camiliana Brasileira e a Paróquia em que habitamos, cada 
um de nós em particular e todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar 
ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas 
dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor o descanso e a luz 
eterna. 
 

(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.) 
 

V.:  Graças e louvores sejam dados a todo o momento. (x3) 
R.:  Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 
 

 

RITO DE RECOLHIMENTO DO SANTÍSSIMO PARA LEIGOS 
(Caso não haja a presença de um ministro ordenado) 

 

Animador: Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti porque reconhecemos a 

sua grandiosa majestade que se faz presente na Hóstia consagrada, para nos 

ensinar a verdadeira humilde e o verdadeiro amor.   
 

Todos: Te louvamos Senhor, por este milagre de amor, que nos permite 

estar ao seu lado e nos inebriar com seus dons e sua misericórdia. 
 

Animador: Senhor que na sua amabilíssima bondade nos deixaste a Santa 

Igreja como prova do seu infinito amor e refúgio para irmos ao teu encontro. 

Fazei que a tua Igreja continue fiel e forte contra as armadilhas o mundo e do 

mal. 
 

Todos: Vela com teu amor Senhor, o santo padre, o Papa. O nosso Bispo, 

o clero e todo o povo de Deus. 
 

Animador: Senhor, reconhecemos que somos limitados e que este mundo 

vem ferindo o teu sagrado coração com más ações e se afastando de Ti. Por 

isso, pedimos perdão pelas nossas faltas e pelos atos ofensivos contra a 

Santíssima Eucaristia. 
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Todos: Converta  nosso coração e nos conceda as virtudes necessárias 

para sermos seus fiéis anunciadores. 
 

Tão Sublime Sacramento 
 

Tão sublime Sacramento, adoremos neste altar 
Pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar 
Venha a Fé, por suplemento, os sentidos completar. 
 

Ao eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador 
Ao Espírito exaltemos, na Trindade Eterno Amor 
Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor.  

 
 

Oremos: Senhor, que na sua infinita bondade nos dignaste contemplar Tua 

Essência redentora no Santíssimo Sacramento. Conduze-nos a uma 

experiência autentica de adoração, para que possamos hoje e sempre 

reconhecer sua presença restauradora , que assim seja.       

Todos: Amém 

Ato de Louvor 
 

- Bendito seja Deus. 
- Bendito seja o seu santo nome. 
- Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 
- Bendito seja o nome de Jesus. 
- Bendito seja o seu Sacratíssimo coração. 
- Bendito seja o seu preciosismo sangue. 
- Bendito seja Jesus no Santíssimo sacramento do altar. 
- Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. 
- Bendita seja a grande mãe de Deus, Maria santíssima. 
- Bendita seja sua santa e imaculada conceição. 
- Bendita seja sua gloriosa assunção. 
- Bendito seja o nome de Maria, virgem e mãe. 
- Bendito seja são José, seu castíssimo esposo. 
- Bendito seja Deus, nos seus anjos e nos seus santos. 
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Oração 
 

Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos 
ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o papa, 
sobre o nosso bispo, sobre o nosso Pároco e todo o clero, sobre o chefe da 
nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para 
que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade 
completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este 
bispado, a Província Camiliana Brasileira e a Paróquia em que habitamos, cada 
um de nós em particular e todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar 
ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas 
dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor o descanso e a luz 
eterna. 
 

(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.) 
 

V.:  Graças e louvores sejam dados a todo o momento. (x3) 
R.:  Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

 

HORA SANTA PELOS ENFERMOS 
 

Canto Inicial:  Estou Aqui 
 

Estou aqui pra ser amado e te amar 

Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar 

Diante de Ti pra me render ao Teu amor 
 

E confessar minhas fraquezas; sou pecador 

Também estou aqui pra pedir perdão 

Pelas almas que ainda não buscam Teu coração 
 

Te amar por quem não Te ama 

Te adorar por quem não Te adora 

Esperar por quem não espera em Ti 

Pelos que não crêem 
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Eu estou aqui!!! 

 

Motivação Inicial 
 

 O centro da Piedade de São Camilo, era a Eucaristia e o sacrário se 

constituía para ele num centro de atração. No Hospital do Espírito Santo, em 

Roma, na enfermaria Sistina, onde o Santo passava a maior parte de seu dia e, 

ás vezes também da noite, tinha sempre o sacrário ao alcance de seus olhos. 

Quando entrava ou saia do hospital, nos momentos de folga e mais ainda 

durante a noite, parava e punha-se em adoração. Todas as vezes que passava 

diante do altar, fazia a genuflexão até o chão e muito devotamente. Quando os 

doentes lhe pediam que os curasse, apontava-lhes o sacrário, dizendo: “ Lá 

está o verdadeiro médico”. O Santo da Misericórdia confiava a Jesus 

sacramentado as suas angústias, os seus desejos e as suas necessidades. 

Seguindo o exemplo de São Camilo nós queremos apresentar diante de nosso 

Deus, vivo e verdadeiro, as intenções que trazemos no íntimo de nosso ser. 
 

Dir: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 

T: Amém. 

Dir: Graças e louvores sejam dadas a todo momento! (x3) 

T: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento! 
 

Leitura bíblica 

(Pode-se ler o evangelho do dia ou qualquer opção das páginas 137 e 138) 
 

Lectio Divina  (Ver rito páginas 135-137) 
 

L1: Ao longo da vida pública de Jesus, contemplamos seu amor e seu cuidado 

para com todos aqueles que se encontravam enfermos. Jesus Cristo é 

presença real do amor misericordioso, e esse amor se faz presente hoje em 

nosso meio. Esse amor é emanado a todos, a cada vez que nos prostramos 

diante da Santíssima Eucaristia. Permitamos que esse amor alcance nossos 

corações e inunde o nosso ser, e nos unamos em oração por todos aqueles 
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que se encontram nos leitos dos hospitais e aqueles que estão padecendo por 

quaisquer enfermidades. Coloquemos cada um deles aos pés de Jesus 

Eucarístico, para quem sejam consolados pela misericórdia e amor daqueles 

que nos amou até a sua entrega total na cruz. 

T: Senhor Jesus Cristo, uni aos acontecimentos da vossa paixão e 

ressurreição os sofrimentos e as dores de todos os que padecem e estão 

doentes. 
 

L2: Senhor Jesus, cremos que estamos diante de Ti, Vivo e presente nesta 

Hóstia Consagrada. Sabemos que um dia curaste à distância o servo do 

Centurião que, com uma fé incomparável, pediu-Te este milagre. Valendo-nos 

de palavras semelhantes às dele e invocando o mesmo Espírito de fé que o 

animou a pedir aquele milagre, imploramos Senhor, por todos aqueles que 

sofrem pelas consequências de quaisquer enfermidades que se irrompem 

sobre a humanidade. Peçamos que suas abundantes graças alcancem a cada 

um e os restitua a saúde, conforme tua vontade. 
 

T: Senhor que curaste tantos enfermos, se for da Vontade do Pai, restituí 

a saúde aos vossos irmãos que padecem! Olhai com bondade para que 

sejam amparados pela vossa misericórdia e pela nossa caridade fraterna! 
 

Canto: Toca Senhor 
 

Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. 

Tira todo o medo, angústia e aflição. 

Toca nesta alma e cura o coração. 

Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. 

Cura da doença que faz o irmão sofrer, toca neste corpo, 

Jesus com teu poder. 

Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. 

Tira toda mágoa que faz alguém chorar, 

tira todo ódio, ensina a perdoar. 

Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. 
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Cura do pecado e lava com o perdão, 

faz das nossas pedras um novo coração. 

Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. 

Toca nossos lábios e o nosso interior, 

vamos te louvar, Jesus, com muito amor. 

Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. 
 

L3: A doença pode se tornar um tesouro para quem sabe amar, porque 

aqueles que entregam suas dores a Ti Senhor alcançam a forma maior do 

amor que tem suas raízes na tua paixão. Por isso, rogamos diante de Ti: dê 

força e fé, paciência e esperança ao todos os nossos irmãos e irmãs que se 

encontram enfermos. Que eles descubram os sinais da tua misericórdia e o 

descubram como amigo, apoio e mestre na dor. E que neste momento de 

sofrimento eles encontrem e contemplem o seu olhar compassivo e 

misericordioso. 
 

T: Senhor que olhais com compaixão as multidões que caminham como 

ovelhas sem pastor, acolha cada um dos nossos irmãos enfermos que 

transformam suas dores em alimento de doação, paciência e amor para 

sua própria Salvação. 
 

L4: Senhor tenha piedade. Está é Jesus a oração que não para de brotar das 

profundezas da nossa frágil humanidade. Diante de Ti, a tua presença sagrada, 

reconhecemos as nossas fragilidades e limitações. Reconhecemos que somos 

necessitados da vossa atenção e do vosso amor. Sabemos Senhor, que de vós 

é que vêm todas as maravilhosas bênçãos que recebemos todos os dias, 

desde que acordamos, até o momento que dormimos. Te pedimos, escutai 

esse nosso clamor e velai nossos passos para que nunca nos apartemos de 

vossa presença e nos distanciemos de vosso amor. 
 

T: Senhor nosso coração clama por tua presença, venha até nós e 

permanece conosco. Faça do nosso coração a tua morada, para que 

sejamos alimentados todos os dias pelo teu amor misericordioso. 
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L5: A tua presença se manifesta em tudo e todos, por isso te louvamos por 

todos aqueles que se dedicam ao cuidado dos enfermos. A todos aqueles 

Senhor, que ajudam os doentes a carregar esta cruz; Dê-lhes força, 

serenidade, paz e saúde. Pague-os com seu amor, tudo o que eles fazem 

pelos nossos irmãos. Sabemos que os remédios são os meios que vossa 

Providência concede para a recuperação da saúde. Iluminai, pois, os médicos 

e todos os que se dedicam aos enfermos, para que trabalhem a cada dia mais 

em prol dom bem estar dos que sofrem. 
 

T: Reabastecei-os Senhor, com a força do teu amor e com a tua graça. 

Que eles sejam inspirados pelos teus dons e cheios de coragem possam 

continuar a teu serviço, cuidando dos nossos irmãos enfermos. 

 

 

Canto: Quero transformar numa canção. 

Quero transformar numa canção 
As juras de amor 
Por ti meu Deus 
Entraste em minha vida sedutor 
Já não sei viver 
Sem teu amor 
Tudo te entreguei, nada me restou 
Livre eu fiquei 
Para te amar, meu Deus 
Tudo me pediste, nada te neguei 
Hoje sou feliz 
Assim, tenho a ti 
Meu Deus 
 
(encerrar com o rito da benção ao Santíssimo, página 91 ou 93) 
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Missas Votivas 

 

SOLENIDADE DE SÃO CAMILO DE LELLIS 
Padroeiro dos hospitais, dos doentes e dos que cuidam dos doentes. 

 

Hoje estamos celebrando São Camilo de Lellis. À vida e a pessoa de Camilo se 
liga sua missão: o serviço aos enfermos. Celebrar São Camilo é celebrar 
aqueles que completam em sua carne o que faltou à paixão de Cristo: os 
enfermos. E isto porque a vida de Camilo foi uma resposta às palavras de 
Jesus: “Ide de aldeia em aldeia. Pregai o Evangelho, curai os enfermos”. E foi 
servindo aos enfermos que Camilo se tornou santo. E hoje sua vida é um apelo 
aos profissionais da saúde: “Façam do serviço aos enfermos um instrumento 
de santificação”. 

 

Ritos Iniciais 
 

CANTO DE 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! 
 

Acolhida 
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
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AS: Amém! 
 

PR: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 
Espírito Santo estejam convosco.  
 

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

Ato Penitencial 
 

PR: A doença mostra toda nossa fraqueza e fragilidade. Ela é capaz de levar-
nos ao desânimo e ao desespero, esquecidos de que Deus é nosso Pai, 
mesmo na doença e no sofrimento. (pausa) Peçamos a conversão de nosso 
coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e os irmãos e irmãs. 
 

Pr.: Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. 
As.: Senhor, tende piedade de nós. 
Pr.: Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de 
nós. 
As.: Cristo, tende piedade de nós. 
Pr.: Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade 
de nós. 
As.: Senhor, tende piedade de nós. 
Pr: Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. 
As: Amém!  

 

Hino de Louvor 
 

Glória a Deus nas alturas e paz na terra 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. 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! 
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Oração do dia 
 

Ó Deus, que enviastes ao mundo vosso Filho único não para ser servido, mas 
para servir e dar sua vida pelos irmãos, concedei que, auxiliados pelo exemplo 
e pela intercessão do nosso Pai São Camilo, sejamos sempre fiéis à nossa 
consagração de serviço aos enfermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.  Amém!  
 

Liturgia da Palavra 
 

Amar os que sofrem e ajudá-los em suas necessidades é obrigação total de um 
filho de Deus, que, assim, atrai o amor do Altíssimo. Amar o outro é um sinal de 
pertença a Deus: quem ama é de Deus, porque Deus é Amor.  
 

 I LEITURA (Eclo 4, 1- 6.10) 
 

Leitura do Livro do Eclesiástico  
 

Filho, não prives da esmola o pobre, não desvies do pobre os teus olhos. Não 
entristeças quem tem fome, e não exasperes o pobre em sua indigência. Não 
aflijas o coração do indigente e não adies a ajuda ao angustiado. Não rejeites a 
súplica do aflito e não desvies do indigente o teu rosto. Do necessitado não 
desvies com dureza os olhos e não lhe darás ocasião de amaldiçoar-te por 
detrás. Pois será ouvida a súplica de quem amargurado te amaldiçoar: há de 
ouvi-lo aquele que o criou. Sê misericordioso com os órfãos como um pai e 
como um esposo para com suas mães. – Palavra do Senhor. 
 

AS: Graças a Deus!  
 

SALMO RESPONSORIAL SL 86 (85)  
 

Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e atendei-me! 
  
1. Escutai, Senhor, e respondei-me/ porque sou pobre e infeliz./ Protegei-me, 
sou vosso amigo. Salvai o coração de quem confia em vós!  
 

2. Tende compaixão de mim, Senhor,/ pois clamo a vós o dia inteiro./ Sei que 
vós sois rico em amor. Minha alma espera pela vossa compaixão!  
 



119 
 

3. Atendei as preces de quem clama, / de quem suplica vossa ajuda. / Inclinai o 
ouvido à minha prece, / e mostrarei o vosso Amor entre as nações.  

 

II Leitura (Rm 12,6-16b)  
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. 
 

Irmãos, temos dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um de nós: 
se é a profecia, exerçamo-la em harmonia com a fé; se é o serviço, 
pratiquemos o serviço; se é o dom de ensinar, consagremo-nos ao ensino; se é 
o dom de exortar, exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com 
simplicidade; quem preside, presida com solicitude; quem se dedica a obras de 
misericórdia, faça-o com alegria. O amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-
vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, 
prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos 
de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, fortes 
nas tribulações, perseverantes na oração. Socorrei os santos em suas 
necessidades, persisti na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos 
perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, 
chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os 
outros, não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às 
coisas humildes. – Palavra do Senhor.  
 

AS: Graças a Deus! 
 

EVANGELHO (Mt 25, 31-40)  
 

Quando vier para julgar-nos, o Senhor não irá interrogar-nos sobre as obras 
extraordinárias que fizemos, mas sobre as obras de misericórdia que 
executamos diariamente em favor dos mais necessitados. 
 

ALELUIA, EU SOU O SENHOR 
 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. 
Eu sou o Senhor teu Deus, que te cura, ó povo meu! Se guardares meus 
preceitos, te libertarei de todo mal!  
 

PR: O Senhor esteja convosco.  
AS: Ele está no meio de nós.  
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PR: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.  
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Quando o Filho do homem 
vier na sua glória com todos os seus Anjos, sentar-Se-á no seu trono glorioso. 
Todas as nações se reunirão na sua presença, e Ele separará uns dos outros, 
como o pastor separa as ovelhas dos cabritos; e colocará as ovelhas à sua 
direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua 
direita: ‘Vinde, benditos de meu Pai; recebei como herança o reino que vos 
está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e destes-Me de 
comer; tive sede e destes-Me de beber; era peregrino e Me recolhestes; não 
tinha roupa e Me vestistes; estive doente e viestes visitar-Me; estava na prisão 
e fostes ver-Me’. Então os justos Lhe dirão: ‘Senhor, quando é que Te vimos 
com fome e Te demos de comer, ou com sede e Te demos de beber? Quando 
é que Te vimos peregrino e Te recolhemos, ou sem roupa e Te vestimos? 
Quando é que Te vimos doente ou na prisão e Te fomos ver?’ E o Rei lhes 
responderá: ‘Em verdade vos digo: Quantas vezes o fizestes a um dos meus 
irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes’”. – Palavra da Salvação. 
 

AS: Glória a vós Senhor! 
 

Profissão de Fé 
 

Creio em Deus Pai todo-poderoso criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo 
seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; 
nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e 
sepultado. Desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos 
céus; está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a 
julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja Católica; 
na comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; 
na vida eterna. Amém  
 

Oração da Assembleia 
 

PR: Rezemos, irmãos e irmãs, a Deus para que ele se compadeça de nós e 
alivie os nossos sofrimentos. 
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1. Pela Igreja, para que seja fiel à missão confiada por Jesus, de continuar, na 
história, sua atividade curadora, rezemos:  
 

AS: Senhor, ajudai-nos a amar. 
 

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 médicos, enfermeiros 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.  
 

Liturgia da Eucarística 
 

CANTO DAS OFERTAS – UM RECADO 
 

1. 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 
melhor solução.  
 

2. 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.  
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PR: Orai, irmãos e irmãs, para que levando ao altar as alegrias e fadigas de 
cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai todo-
poderoso. 
 

AS: Receba Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda santa Igreja!  
 

Oração sobre as oferendas 
 

PR: Aceitai, Pai Santo, os dons que vos apresentamos na solenidade de São 
Camilo, e infundi em nós o ardor da caridade, a fim de que, vivendo em 
constante comunhão fraterna, seja sincero o testemunho de nossa fé. Por 
Cristo, nosso Senhor.  
 

AS: Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D Jesus que passa fazendo o bem  
 

PR: O Senhor esteja convosco. 
AS: Ele está no meio de nós. 
PR: Corações ao alto. 
AS: O nosso coração está em Deus. 
PR: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
AS: É nosso dever e nossa salvação. 
 

PR: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos 
graças, sempre e em todo lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes 
vosso filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou 
cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, 
colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a 
palavra anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e 
filhas. Por essa razão, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e 
bendizemos, e proclamamos o hino de vossa glória, cantando (dizendo) a uma 
só voz:  
 

AS: Santo, santo, santo...  
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PR: Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres 
humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o 
vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. 
Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para 
nós. 
 

AS: O vosso filho permaneça entre nós! 
 

PR: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo 
para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o 
Corpo † e o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. 
 

AS: Mandai o vosso Espírito Santo! 
 

PR: Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu 
graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:  
 

TOMAI, TODOS, E COMEI:  
ISTO É O MEU CORPO,  
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.  
 

Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo:  
 

TOMAI, TODOS, E BEBEI:  
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.  
 

Eis o mistério da fé!  
 

AS: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!  
 

PR: Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso 
Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da 
ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor 
até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai 
com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício 
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pascal de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito 
do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os 
membros do vosso filho, cujo Corpo e Sangue comungamos. 
 

AS: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta! 
 

PR: Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé e no amor, em 
comunhão com o Papa Francisco, o nosso bispo, com todos os bispos, 
presbíteros e diáconos e todo o povo que conquistastes. 
 

AS: Confirmai o vosso povo na unidade! 
 

PR: Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos 
irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e 
oprimidos; fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos 
empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva 
da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se 
abra à esperança de um mundo novo.  
 

AS: Ajudai-nos a criar um mundo novo!  
 

PR: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (...), que adormeceram na paz do 
vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na 
luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida.  
 

AS: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!  
 

PR: Concedei-nos, ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos 
todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em 
comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria e seu esposo São José, com 
os apóstolos e mártires, São Camilo, e todos os santos, vos louvaremos e 
glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho. 
 

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade 
do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. 
 

AS: Amém! 
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Rito da Comunhão 
 

PR: Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer: Pai Nosso... 
 

PR: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados 
pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de 
todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.  
 

AS: Vosso é o reino, o poder e a gloria para sempre!  
 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, 
eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a 
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois 
Deus, com o Pai na unidade do Espírito Santo.  
 

AS: Amém.  
 

PR: A paz do Senhor esteja sempre convosco.  
AS: O amor de Cristo nos uniu.  
PR: Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.  
 

AS: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de 
nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de 
nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,dai-nos a paz.  
 

PR: Felizes os convidados para a ceia do Senhor! Eis o Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo.  
 

AS: Senhor, eu não sou digno/a... 
 

CANTO DE COMUNHÃO – QUE MISTÉRIO DE VIDA 
 

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? 
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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? Ó Mistério, que dom tão profundo, é Jesus feito 
eucaristia. 
 

Oração pós - Comunhão 
 

Ó Deus, a mesa celeste, fonte de caridade para São Camilo, nos inunde de 
vosso Espírito a fim de servir-vos nos irmãos enfermos e merecermos ser 
contados entre os bem-aventurados do vosso Reino. Por Cristo, nosso Senhor. 
 

AS: Amém! 
 

Ritos Finais 
 
Benção Final 
 

PR: O Senhor esteja convosco.  
AS: Ele está no meio de nós  
PR: O Deus, que é nosso Pai e nos reuniu hoje para celebrar a festa de São 
Camilo, vos abençoe, vos proteja de todo mal, e vos confirme na sua paz.  
AS: Amém! 
PR: O Cristo Senhor, que manifestou a São Camilo a força renovadora da 
Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho.  
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AS: Amém! 
PR: O Espírito Santo, que em São Camilo nos ofereceu um sinal de 
solidariedade fraterna, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira 
comunhão de fé e amor.  
As: Amém! 
PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.  
As: Amém! 
 

CANTO FINAL – À SÃO CAMILO DE LELLIS (L.: João de Araújo; M.: 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 Lellis, 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 mais fizeram crescer teu fervor. Pela gente hoje tão excluída, roga, pois, 
São Camilo ao Senhor! 
 

 
 
 

Meus irmãos, desapegai vosso coração da terra e pensai que ides receber 

dentro de vós aquele Senhor que criou o céu, a terra e todo o mundo. 
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FESTA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE 
 

A invocação da Santíssima Virgem como Salus Infirmorum (Saúde dos 
enfermos ou Nossa Senhora da Saúde) é das mais antigas da tradição cristã, 
com inúmeras reminiscências bíblicas e patrísticas, para além da devoção 
popular. Enquanto Mãe de Jesus, Deus feito homem, Nossa Senhora está 
intimamente ligada à obra de salvação do seu divino Filho. Os Evangelhos 
relatam-nos imensas curas operadas por Jesus durante a sua vida mortal, e 
tais milagres eram realizados como sinal de um poder maior: a cura daquela 
radical enfermidade humana que é o pecado. Esta obra de redenção é 
consumada na sua Paixão e Morte: cumprindo as antigas profecias, Jesus 
carrega sobre si as nossas enfermidades e pecados, tornando-nos 
participantes da sua própria vida divina. Maria junto à Cruz participa das dores 
de seu Filho e torna-se Mãe de todos os discípulos de Cristo simbolizados no 
discípulo amado, São João Evangelista, a quem Jesus a confia. Os Doutores 
da Igreja falam da "onipotência suplicante" de Maria, e o povo cristão invoca-a 
como Medianeira da divina graça, Advogada poderosa, Saúde dos enfermos, 
Refúgio dos pecadores, Consoladora dos aflitos, Auxílio dos cristãos. 
Celebramos hoje uma festa que envolve a todos nós: Maria, Saúde dos 
Enfermos. 
 

Ritos Iniciais 
 

CANTO DE ENTRADA – SALVE MARIA, MÃE DE DEUS 
 

Salve Maria, Mãe de Deus, Vós deste à luz o Rei que tudo governa, pelos 
séculos eternos! 
 

1. Louvado seja Deus, elevado sobre os povos! Ele olha terra e céus e levanta 
quem é fraco! 
 

2. Louvado seja Deus! Ele ouve quem suplica e liberta dos grilhões quem a Ele 
se confia! 
 

3. Louvado seja Deus, seu amor é para sempre! Sua voz nos dá prazer, nele 
temos plena vida. 



129 
 

Acolhida 
 

PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
AS: Amém! 
PR: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 
Espírito Santo estejam convosco.  
AS: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.  
 

 Ato Penitencial 
 

PR: O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e da Eucaristia, nos 
chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com 
confiança a misericórdia do Pai. (pausa) 
 

Kyrie, kyrie, Kyrie eleison! 
 

1. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós! 
Kyrie, kyrie, Kyrie eleison! 
 

2. Cristo, que vos tornaste pobre, para nos enriquecer, tende piedade de nós! 
Christe, Christe, Christe, eleison! 
 

3. Senhor, que viestes para fazer de nós vosso povo santo, tende piedade de 
nós! 
Kyrie, kyrie, Kyrie eleison 
 

Hino de Louvor 
 

Glória a Deus nas alturas e paz na terra 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. 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! 
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Oração do dia 
 

Senhor nosso Deus, concedei aos vossos fiéis gozar sempre saúde do corpo e 
da alma e, pela gloriosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, livrai-nos dos 
males que agora nos afligem e conduzi-nos à gloria sem fim. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Amém!  
 

Liturgia da Palavra 
 

Temos um Deus que não nos salva do sofrimento, mas que entra em nosso 
sofrimento; e através dele conseguimos uma nova vida. Esta caminhada 
através do sofrimento para uma nova vida só é facilitada, no entanto, pela 
nossa fé e esperança em Deus que nos ama e é capaz de transformar trevas 
em luz. 
 

 I LEITURA (Is 53, 1-5.7-10) 
 

Leitura do Livro do Profeta Isaías 
 

Quem de nós deu crédito ao que vimos? E a quem foi dado reconhecer a força 
do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz 
em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha 
aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, 
homem coberto de dores, cheio de sofrimentos; passando por ele, tapávamos o 
rosto; tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele 
tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, as nossas dores. E 
nós pensávamos fosse um chagado golpeado por Deus e humilhado! Mas ele 
foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos 
crimes; a punição a ele imposta era o preço de nossa paz e suas feridas, o 
preço de nossa cura. Oprimido, ele se rebaixou, sem abrir a boca! Como 
cordeiro levado ao matadouro, ou ovelha diante do tosquiador, ele ficou calado, 
sem abrir a boca. Sem ordem de prisão e sem sentença, foi detido e quem se 
preocupou com a vida dele? Foi arrancado da terra dos vivos, ferido de morte 
pelas rebeldias do meu povo. Sua sepultura foi colocada junto à dos 
criminosos, seu túmulo ao lado da tumba dos ricos. Mas ele jamais cometeu 
injustiça, mentira nunca esteve em sua boca. O Senhor quis macerá-lo com 
sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência 
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duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. – Palavra do 
Senhor. 
 

AS: Graças a Deus!  
 

SALMO RESPONSORIAL (SL 102) 
 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Ele me cura e me salva. 
  
1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, / e todo meu ser, seu santo nome! / 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, / não esqueças nenhum de seus favores. 
 

2. Ele perdoa toda culpa / e cura toda a tua enfermidade; / da sepultura ele 

salva a tua vida / e te cerca de carinho e compaixão. 
 

3. O Senhor realiza obras de justiça / e garante o direito aos oprimidos. / 

Revelou seus caminhos a Moisés / e aos filhos de Israel, seus grandes feitos. 
 

4. O Senhor é indulgente, é favorável, / é paciente, é bondoso e compassivo. / 
Não nos trata como exigem nossas faltas / nem nos pune em proporção às 
nossas culpas. 
 

AS: Graças a Deus! 
 

EVANGELHO (Lc 1,39-56)  
 

Quando vier para julgar-nos, o Senhor não irá interrogar-nos sobre as obras 
extraordinárias que fizemos, mas sobre as obras de misericórdia que 
executamos diariamente em favor dos mais necessitados. 
 

Aleluia, Aleluia, Aleluia 
 

Bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditaste. Cumpriu-se em ti a palavra 
do Senhor 
 

PR: O Senhor esteja convosco.  
AS: Ele está no meio de nós.  
PR: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.  
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Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, 
apressadamente, a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e 
cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança 
pulou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande 
grito, exclamou: “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu 
ventre! Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? 
Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria 
no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o 
que o Senhor lhe prometeu”. Então Maria disse: “A minha alma engrandece o 
Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a 
humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-
aventurada, porque o todo poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu 
nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração, a todos 
os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço; dispersou os soberbos 
de coração. Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de 
bens os famintos, e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu 
servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, 
em favor de Abraão e de sua descendência para sempre.” Maria ficou três 
meses com Isabel; depois voltou para casa. – Palavra da Salvação 
 

AS: Glória a vós Senhor! 
 

Profissão de Fé 
 

Creio em Deus Pai todo-poderoso criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo 
seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; 
nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e 
sepultado. Desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos 
céus; está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a 
julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja Católica; 
na comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; 
na vida eterna. Amém  
 

LADAINHA DE NOSSA SENHORA 
 

Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós.  
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Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. 
Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.  
Pai do céu, que sois Deus, tende piedade de nós.  
Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós.  
Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. 
1. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. 
2. Santa Virgem das virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por 
nós. 
3. Mãe da divina graça, rogai por nós. Mãe puríssima, rogai por nós. 
4. Mãe castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. 
5. Mãe intacta, rogai por nós. Mãe amável, rogai por nós. 
6. Mãe admirável, rogai por nós. Mãe do bom conselho, rogai por nós. 
7. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. 
8. Virgem prudentíssima, rogai por nós. Virgem venerável, rogai por nós. 
9. Virgem louvável, rogai por nós. Virgem poderosa, rogai por nós. 
10. Virgem benigna, rogai por nós. Virgem fiel, rogai por nós. 
11. Espelho de justiça, rogai por nós. Sede da sabedoria, rogai por nós. 
12. Causa da nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. 
13. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. 
14. Rosa mística, rogai por nós. Torre de David, rogai por nós. 
15. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. 
16. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do Céu, rogai por nós. 
17. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos Enfermos, rogai por nós. 
18. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por 
nós. 
19. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos Anjos, rogai por nós. 
20. Rainha dos Patriarcas, rogai por nós. Rainha dos Profetas, rogai por nós. 
21. Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Rainha dos Mártires, rogai por nós. 
22. Rainha dos Confessores, rogai por nós. Rainha das Virgens, rogai por 
nós. 
23. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado 
original, rogai por nós. 
24. Rainha assunta ao Céu, rogai por nós. Rainha do Santo Rosário, rogai 
por nós. 
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25. Rainha da Esperança, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. 
 

Liturgia da Eucarística 
 

CANTO DAS OFERENDAS – A VÓS, SENHOR. 
 

A vós, Senhor, apresentamos os dons escolhidos de vinho e de pão. Ao 
recordarmos a Mãe da vida, que trouxe consigo, no ventre bendito, o sol 
da justiça, divino clarão! 
 

1. Transformastes o deserto em água pura, semeastes nos campos as plantas 
em fartura! 
 

2. Criastes com arte a humanidade, soprando-lhe a vida de liberdade! 
 

3. Enviastes ao mundo vosso Filho querido, escancarando, a nós todos, as 
portas do paraíso. 
 

PR: Orai, irmãos e irmãs, para que levando ao altar as alegrias e fadigas de 
cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai todo-
poderoso. 
 

AS: Receba Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu 
nome, para nosso bem e de toda santa Igreja!  
 

Oração sobre as Oferendas 
 

Ó Deus, olhai com bondade as oferendas que Vos apresentamos na festa de 
Maria virgem e mãe, e, em sinal de vossa aceitação, concedei-nos a graça de 
vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor. 
 

AS: Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III  
 

PR: O Senhor esteja convosco. 
AS: Ele está no meio de nós. 
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PR: Corações ao alto. 
AS: O nosso coração está em Deus. 
PR: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
AS: É nosso dever e nossa salvação. 
 

Pr.: 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, e na festa da bem-aventurada Virgem Maria, Saúde dos Enfermos, 
celebrar vossos louvores. 
À sombra do Espírito Santo, Ela concebeu vosso Filho único e permanecendo 
Virgem deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. 
Por Ele, os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. 
Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma 
só voz: 
 

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo! O céu e a terra proclamam 
vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito o que vem em nome do Senhor! 
Hosana nas alturas! 
  

Pr.: Na verdade, Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes 
proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e 
não cessais de reunir o vosso povo, para que Vos ofereça em toda parte, do 
nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito. 
As.: Santificai e reuni o vosso povo! 
Pr.: Por isso, nós Vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas 
que Vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o 
Corpo e  o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos 
mandou celebrar este mistério. 
As.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 
Pr.: Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo: 
 

TOMAI TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 
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Pr.: Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: 
  

TOMAI TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM. 
 

Pr.: Eis o mistério da fé! 
 

As.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa 
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! 
  

Pr.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos 
salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu; e enquanto 
esperamos a sua nova vinda, nós Vos oferecemos em ação de graças este 
sacrifício de vida e santidade. 
As.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
Pr.: Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que 
nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o 
Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em 
Cristo um só corpo e um só espírito. 
As.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito! 
Pr.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna 
com os vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos Apóstolos e 
Mártires (o santo do dia ou padroeiro), e todos os santos, que não cessam de 
interceder por nós na vossa presença. 
As.: Fazei de nós uma perfeita oferenda! 
Pr.: E agora, nós Vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e 
na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso servo o 
Papa (N.), o nosso bispo (N.), com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o 
povo que conquistastes. 
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Rito da Comunhão 
 

PR: Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer: Pai Nosso... 
 

PR: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados 
pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de 
todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.  
 

AS: Vosso é o reino, o poder e a gloria para sempre!  
 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, 
eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a 
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois 
Deus, com o Pai na unidade do Espírito Santo.  
 

AS: Amém.  
 

PR: A paz do Senhor esteja sempre convosco.  
AS: O amor de Cristo nos uniu.  
PR: Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.  
 

AS: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de 
nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de 
nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,dai-nos a paz.  
 

PR: Felizes os convidados para a ceia do Senhor! Eis o Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo.  
 

AS: Senhor, eu não sou digno/a... 
 

CANTO DE COMUNHÃO – VÓS SOIS NOSSO ALICERÇE 
 

1. Vós sois o nosso alicerce, o forte Senhor das vitórias. Quão grandes são as 
vossas obras, presentes em nossa memória. 
 

Só em vós exultamos e cantamos em versos! Vossos feitos revelam que o 
amor é eterno! “Santo!”  vos proclamamos, ó Senhor do universo! 
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2. Vós sois o nosso refúgio ao longo de todos os dias! Quão grandes são as 
vossas obras! A causa de nossa alegria! 
 

3. Vós sois o braço estendido, parceiro de mil maravilhas! Quão grandes são 
as vossas obras, nós somos a vossa família! 
 

4. Vós sois a nossa Aliança e nós vosso povo escolhido! Quão grandes são as 
vossas obras, cantamos os vossos prodígios. 
 

5. Vós sois a nossa herança, penhor das eternas delícias! Quão grandes são 
as vossas obras, suaves e longas carícias. 
 

ORAÇÃO PÓS COMUNHÃO 
 

Ó Deus, o sacramento do Corpo e do Sangue de vosso Filho, que recebemos 

com alegria na festa de Nossa Senhora da Saúde, nos sustente no caminho 

desta vida e nos conduza à felicidade eterna. Por Cristo, nosso Senhor. 

AS: Amém! 
 

Ritos Finais 
 

Benção Final 
 

PR: O Senhor esteja convosco.  
AS: Ele está no meio de nós  
Pr.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. 
AS.: Amém! 
 

CANTO FINAL – HINO DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE 
 

1. Geme toda a humanidade na maior desolação, mas a Virgem se inclinando, 

traz saúde e salvação. 
 

Venha a nós e nos ajude! Venha a nós e nos ajude, ó Senhora da Saúde! 
 

2. Quer salvar todos os homens quem nos trouxe o Salvador, quem nas chagas 

do pecado pôs o bálsamo do amor. 
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3. Á tal Mãe recorre o povo, circundando seu altar: seus prodígios e milagres 

todos podem contemplar. 
 

4. Pelos séculos afora compassiva estende o véu, que nos livra da doença e 

por fim nos leva ao céu. 
 

5. Todo mal que Eva fizera vens, ò Mãe, tu destruir, tu que um dia ao céu 

subiste, sem pecado contrair. 
 

6. À Santíssima Trindade hoje erguemos nossa voz: suas graças, por Maria, se 

derramem sobre nós! 
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141 
 

Cantos 
 

HINO A SÃO CAMILO DE LELLIS 
 

1) 
Lá no céu a ti se entoa, oh 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. 
 

Quantos filhos destemidos, pelejando ao teu pendão. 
 Em teu nome sempre unidos, alcançaram galardão. 
Bando forte e numeroso, imolou-se pela dor. 
 

Cá na terra outra fileira, eco faz de bons irmãos. 
Desfraldando uma bandeira, gloria eterna dos cristãos. 
Traz no peito caridoso, cruz vermelha e santo ardor. 
 

Dos doentes, dos que morrem, ouve o grito de aflição. 
Nos perigos que eles correm, de ti esperam salvação. 
Anjo doce carinhoso, deles sê consolador. 

 

2) 
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 Lellis, aprendeste 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! 

 

Junto aos leitos, de dor não mediste, sacrifício, no puro servir. 
E nos olhos de pranto então viste, a esperança brilhar e sorrir! 
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Corações a pulsar, revestidos Da grandeza de teu ideal, também dão a mil 
rostos sofridos, vivo alento do amor divinal! 
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, mais fizeram crescer teu fervor, pela gente hoje 
tão excluída, roga, pois, São Camilo ao Senhor! 
 

EU NAVEGAREI 
 

Eu navegarei 
No oceano do Espírito 
E alí adorarei 
Ao Deus de meu Amor (2x) 
 

Espírito, Espírito 
Que desce como fogo 
Vem como em Pentecostes 
E enche-me de novo 
 

Eu adorarei 
ao Deus de minha vida 
Que me compreendeu 
Sem nenhuma explicação (2x) 

 

SENHOR, EIS AQUI O TEU POVO 
 

Senhor, eis aqui o teu povo,  
que vem implorar teu perdão;  
é grande o nosso pecado,  
porém, é maior o teu coração.   
    
Sabendo que acolheste Zaqueu, o cobrador,  
E assim lhe devolveste tua paz e teu amor,     
Também, nos colocamos ao lado dos que vão   
Buscar no teu altar a graça do perdão. 
 

Revendo em Madalena a nossa própria fé,   
Chorando nossas penas diante dos teus pés,  
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Também, nós desejamos o nosso amor te dar,  
Porque só muito amor nos pode libertar. 
VIVA A MÃE DE DEUS E NOSSA 
 

Viva a mãe de Deus e nossa 
Sem pecado concebida! 
Viva a Virgem Imaculada 
A Senhora Aparecida! 
 

Aqui estão vossos devotos 
Cheios de fé incendida 
De conforto e de esperança 
Ó, Senhora Aparecida! 
 

Virgem santa, Virgem bela 
Mãe amável, Mãe querida 
Amparai-nos, socorrei-nos 
Oh, Senhora Aparecida 
 

Protegei a santa igreja 
Ó Mãe terna e compadecida 
Protegei a nossa Pátria 
Ó, Senhora Aparecida! 
 

Amparai todo o clero 
Em sua terrena lida 
Para o bem dos pecadores 
Ó, Senhora Aparecida! 
 

Velai por nossas famílias 
Pela infância desvalida 
Pelo povo brasileiro 
Ó Senhora Aparecida! 

 

MARIA DE NAZARÉ 
 

Maria de Nazaré, Maria me cativou 
Fez mais forte a minha fé 
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E por filho me adotou 
Às vezes eu paro e fico a pensar 
E sem perceber, me vejo a rezar 
E meu coração se põe a cantar 
 

Pra Virgem de Nazaré 
Menina que Deus amou e escolheu 
Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus 
Maria que o povo inteiro elegeu 
Senhora e Mãe do Céu 
 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus! 
 

Maria que eu quero bem, Maria do puro amor 
Igual a você, ninguém 
Mãe pura do meu Senhor 
Em cada mulher que a terra criou 
Um traço de Deus Maria deixou 
Um sonho de Mãe Maria plantou 
 

Pro mundo encontrar a paz 
Maria que fez o Cristo falar 
Maria que fez Jesus caminhar 
Maria que só viveu pra seu Deus 
Maria do povo meu 
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Orações diversas 
 

Oração do Abandono (Charles de Foucauld) 
 

Meu Pai, 
Eu me abandono a Ti, 
Faz de mim o que quiseres. 
O que fizeres de mim, 
Eu Te agradeço. 
 

Estou pronto para tudo, aceito tudo. 
Desde que a Tua vontade se faça em mim 
E em tudo o que Tu criastes, 
Nada mais quero, meu Deus. 
 

Nas Tuas mãos entrego a minha vida. 
Eu Te a dou, meu Deus, 
Com todo o amor do meu coração, 
Porque Te amo 
E é para mim uma necessidade de amor dar-me, 
Entregar-me nas Tuas mãos sem medida 
Com uma confiança infinita 
Porque Tu és...  
Meu Pai! 
 

Oração da paz - Oração de S. Francisco de Assis 
 

Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz; 
Onde houver ódio, que eu leve o amor; 
Onde houver discórdia, que eu leve a união; 
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé; 
Onde houver erros, que eu leve a verdade; 
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão; 
Onde houver desespero, que eu leve a esperança; 
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria; 
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Onde houver trevas, que eu leve a luz. 
Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar, 
que ser consolado; 
Compreender, que ser compreendido; 
Amar, que ser amado; 
Pois é dando que se recebe; 
É perdoando, que se é perdoado; 
E é morrendo que se vive para a vida eterna. 
Oremos ao Deus da Vida 
Senhor, tu que tem cuidado para que tenhamos vida e vivamos em plenitude: 
Faz de nós instrumentos de teu projeto de vida e saúde. Que onde haja ódio ou 
rancor, eu semeie o amor. Que onde haja egoísmo, eu leve a partilha. Que 
onde haja saudade e abandono, que eu leve a companhia. Que onde haja 
angústia e tristeza que eu leve solidariedade e carinho. Que onde haja 
enfermidade e dor que eu leve conforme e esperança. Que onde há morte eu 
seja sempre a vida. Amém. 

 

Vem Espírito Santo 
 

Vem, Espírito Santo, manda tua luz desde o céu.  Pai amoroso dos pobres, 
com, em teus dons esplendidos, luz que penetra nas almas; fonte de maior 
consolo. Vem doce hóspede da alma, descanso do nosso esforço, trégua do 
duro trabalho, brisa nas horas do fogo, gozo que enxuga as lágrimas e 
reconforta nossas dores. Entra no fundo da minha alma, divina luz e me 
enriquece. Mira no vazio da minha alma, se tu faltas na dentro e mira no poder 
do pecado curando com teu alimento. Rega a terra seca, sara o coração do 
enfermo, lava suas manchas, infunde calor nesta vida gelada, doma meu 
espírito indomável, guia os passos dos que estão se desviando. Reparte seus 
sete dons, põe fé em seus servos. Põe tua bondade e tua graça, dar mérito por 
tua graça, salva a todos que busca a salvação e  dá-lhes o gozo da salvação 
eterna. Amém.  
 

Oração da Família Camiliana Leiga 
 

1) 
Senhor Jesus, que no teu coração ferido nos revela o teu imenso amor por nós, 
nos confiamos a ti, para ser ao nosso redor imagem e instrumento do teu Amor 
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Misericordioso, para cada homem e mulher redimido e chamado a vida nova. 
Faze que a Família Camiliana seja fiel aos   teus desígnios; viva na tua alegria 
e na tua paz; experimente a beleza de poder a cada dia se renovar na 
fidelidade, no respeito e no amor recíproco. Nas provações não nos deixe 
vencer pelo desânimo e pelas fraquezas humanas; não percamos nunca a 
certeza do teu perdão. A todos os seus membros dá um grande coração que 
saiba amar, perdoar, compreender, desculpar e corrigir. Aos idosos, aos 
pobres, aos doentes, aos marginalizados concede que nunca   esqueçam a tua 
bondade e providência, e a nós, que os assistimos, dá sensibilidade e 
compaixão para com as feridas abertas da humanidade sofredora. Senhor, esta 
Família Camiliana quer ser tua família, onde tu vens com prazer para encontrar 
repouso, amizade, amor e consolação. Esteja sempre em nosso meio, como o 
bom amigo agradável e misericordioso.  
Amém. 

Tradução: Pe. Aécio 
 

2) 
Pai de Misericórdia, como família camiliana leiga te damos graças por nos 
chamar a servir os enfermos seguindo o exemplo de Jesus Cristo e os passos 
de São Camilo. Te apresentamos a oferenda do nosso serviço, queremos ser 
doces instrumentos da ação do espírito santo e humildes colaboradores na 
construção do teu reino. Renovamos Senhor, com tua graça, para que esta 
família, reunida em teu nome, viva com plenitude e esperança na missão que 
nos tem confiado. Infunde em cada um o zelo de são Camilo, para que como 
membros da Igreja, sejamos fermento para a transformação, do mundo da 
saúde. Te pedimos por intercessão de São Camilo e da Virgem Maria, nossa 
mãe, que envie para a Família Camiliana Leiga pessoas generosas e 
entusiasmadas, dispostas a reviver a experiência de Cristo Misericordioso no 
serviço aos irmãos enfermos que sofrem. Amém. 

 
São Camilo nos ensina 

 
 Os enfermos são as pupilas do coração de Jesus, e o que fizermos por 

eles faremos  ao próprio Deus. 
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 Que cegueira a minha, a de não vos ter conhecido antes e mais cedo, 
Senhor! Porque não empreguei toda a minha vida em vos servir? Perdoai, 
Senhor, a este pecador!.. 

 Já que Deus não me quis naquele convento, naquele estado de penitência, 
onde tanto desejei viver e morrer, é sinal de que me quer aqui no serviço 
desses pobres enfermos. 

 Assistam aos enfermos com carinho de uma mãe para com seu único filho 
doente.  

 Ó Senhor quanto vos devo! Quanto vos agradeço! E  Camilo abrindo os 
braços em cruz levantava os olhos ao céu… 

 O pobre é Jesus Cristo! Somos servos e escravos dos enfermos. 
 Servir ao doente é servir a Jesus Cristo e não merecemos tanta honra. 
 Meus irmãos, desapegai vosso coração da terra e pensai que ides receber 

dentro de vós aquele Senhor que criou o céu, a terra e todo o mundo. 
Aquele que vos deu a existência e se encarnou e morreu por nós, aquele 
que nos preparou o céu se formos bons e o inferno se formos maus, tomai 
cuidado para não o receberdes em pecado. 

 Nas vossas mãos ó Mãe, dizia Ele, entrego todos os pedidos de graças a 
Deus Nosso Senhor e tudo espero de vós. Ai de nós pecadores se não 
tivéssemos esta grande advogada no céu.  

 O mundo é uma morada de aluguel,  onde se passa a noite e uma parte da 
manhã. A vida está nas mãos do Senhor, Feliz de  quem pratica o bem 
neste mundo… 

 A morte virá, virá talvez esta noite ou amanhã, quando o Nosso Senhor 
quiser! Bem-aventurado os que vigiam. Façamos o bem enquanto é tempo. 

 Rezai por mim! Sou um pobre pecador! Se eu me salvar rezarei por vós no 
céu. 

 Ainda, ó meu Deus, que por meus horrendos pecados seja merecer de mil 
infernos, espero me salvar pelas promessas de Cristo! 

 Lembre aos meus ouvidos ( na hora da morte) do sangue de Jesus 
derramado  pela nossa salvação, porque nele pus toda minha esperança. 

 Senhor eu confesso, nada fiz de bom e sou miserável pecador, só me resta 
a esperança na vossa Divina Misericórdia e no vosso preciosíssimo 
sangue! 
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Anexos 
 

Explicação 
 

A leitura orante da Bíblia, ou LECTIO DIVINA, é um alimento 

necessário para a nossa vida espiritual. A partir desta oração, conscientes do 

plano de Deus e sua vontade, podemos produzir os frutos espirituais em nossa 

vida. 

A LECTIO DIVINA é deixar-se envolver pelo plano amoroso e libertador 

de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, em seu período de aridez 

espiritual, que quando os livros espirituais não lhe diziam mais nada, ela 

buscava no Evangelho o alimento da sua alma. 
 

Como fazer a LECTIO DIVINA? 
 

A LECTIO DIVINA tradicionalmente é uma oração individual, porém, 

podemos fazê-la em grupos. O importante é rezar com a Palavra de Deus 

lembrando o que dizem os bispos católicos no Concílio Vaticano II, 

relembrando a mais antiga tradição católica, que conhecer a Sagrada Escritura 

é conhecer o próprio Cristo. Os monges diziam que a LECTIO DIVINA é a 

escada espiritual dos monges, mas é também a de todo cristão! 
 

Quais os passos da LECTIO DIVINA? 
 

1) Oração inicial: Comece invocando o Espírito Santo, que nos faz conhecer e 

querer fazer a vontade de Deus. Reze, por exemplo, com a seguinte oração: 

«Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o 

fogo do vosso amor. - Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado; e 

renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as 

coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. 

Amém.» 
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2) Leitura da Palavra de Deus (Lectio): Leia, com calma e atenção, um 

pequeno trecho da Bíblia (aconselhamos que nas primeiras vezes utilize-se os 

textos dos Evangelhos, por serem mais familiares a todos). Se for preciso, leia 

o texto quantas vezes forem necessárias. 

Procure identificar as coisas importantes deste trecho da Bíblia: o ambiente, os 

personagens, os diálogos, as imagens usadas, as ações. Você conhece algum 

outro trecho que seja parecido com este que leu? É importante que você 

identifique tudo isto com calma e atenção, como se estivesse vendo a cena. É 

um momento para conhecer e reconhecer a Boa Notícia que este trecho nos 

traz! 

3) Meditar a Palavra de Deus (Meditatio): É o momento de descobrir os 

valores e as mensagens espirituais da Palavra de Deus: é hora de saborear a 

Palavra de Deus e não apenas estudá-la. Você, diante de Deus, deve 

confrontar este trecho com a sua vida. Feche os olhos, isto pode ajudar. É 

preciso concentrar-se! 

4) Rezar a Palavra de Deus (Oracio): Toda boa meditação desemboca 

naturalmente na oração. É o momento de responder a Deus após havê-lo 

escutado. Esta oração é um momento muito pessoal que diz respeito apenas à 

pessoa e Deus. É um diálogo pessoal! Não se preocupe em preparar palavras, 

fale o que vai no coração depois da meditação: se for louvor, louve; se for 

pedido de perdão, peça perdão; se for necessidade de maior clareza, peça a 

luz divina; se for cansaço e aridez, peça os dons da fé e esperança. Enfim, os 

momentos anteriores, se feitos com atenção e vontade, determinarão esta 

oração da qual nasce o compromisso de estar com Deus e fazer a sua 

vontade. 

5) Contemplar a Palavra (Contemplatio): Desta etapa a pessoa não é dona. 

É um momento que pertence a Deus e sua presença misteriosa, sim, mas 

sempre presença. É um momento no qual se permanece em silêncio diante de 

Deus. Se ele o conduzirá à contemplação, louvado seja Deus! Se ele lhe dará 

apenas a tranqüilidade de uns momentos de paz e silêncio, louvado seja Deus! 
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Se para você será um momento de esforço para ficar na presença de Deus, 

louvado seja Deus! 

6) Conservar a Palavra de Deus na vida (Accio): Leve a Palavra de Deus e o 

fruto desta oração para a sua vida. Produza os frutos da Palavra de Deus 

semeada no seu coração, frutos como: paz, sorriso, decisão, caridade, 

bondade, etc... Não se preocupe se alguma coisa não for bem, um dos frutos 

da Palavra de Deus é a noção do erro e a conversão pela sua misericórdia. O 

importante é que a semente da Palavra de Deus produza frutos, se 30, 60 ou 

100 por um... o importante é que produza, e que o Povo de Deus possa ser 

alimentado pelos testemunhos de fé, esperança e amor na vivência de um 

cristianismo sincero. 
 

Termine com a oração do Pai Nosso, consciente de querer viver a mensagem 

do Reino de Deus e fazer a sua vontade. 

 
 
 

Leituras bíblicas para meditação 
 

Evangelhos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mateus 
 

4, 23-25; 
8, 1-4; 
8, 5-13; 
8, 14-15; 
8, 28-34; 
9, 1-8; 
9, 18-19. 23-26 
9, 20-22; 
9, 27-31; 
9, 32-34; 
11, 4-6; 
12, 9-14 
 

 

Marcos 
 

1, 23-28; 
1, 29-31; 
1, 32-34; 
1, 40-45; 
2, 1-12; 
3, 1-6; 
3, 9-12; 
5, 1-20; 
5, 25-34; 
5, 21-24.35-43; 
6, 53-56; 
7, 32-37; 
 

 

Lucas 
 

4, 33-37; 
4, 38-39; 
4, 40-41; 
4, 46-54; 
5, 12-16; 
5, 17-26; 
6, 6-11; 
6, 17-19; 
7, 1-10; 
7, 11-17; 
7, 22-23; 
8, 2-3; 
 
 

 

João 
 

4, 46-54; 
5, 2-9; 
9,1-41 
11, 1-44; 
 

 
Atos dos 
apóstolos 
 

3, 1-4,22; 
9, 32-35; 
9,36-42; 
14, 8-18; 
16, 16-18; 
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