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Carta de abertura do Ano Vocacional Camiliano 2019

Aos religiosos, noviços, seminaristas, vocacionados, membros da família
camiliana leiga, agentes de pastoral da saúde, paroquianos e funcionários das
entidades Camilianas
Novos em Cristo: um coração solidário para amar e servir é o tema
escolhido para a celebração do Ano Vocacional Camiliano em 2019. Tal
iniciativa partiu da equipe de formação e de animação vocacional, como
resposta à primeira prioridade eleita no último capítulo provincial (assumir
a formação e a pastoral vocacional como prioridade para o triênio de 20172020). Assim, convocamos a realização do Ano Vocacional, em todos os
âmbitos da Província, que terá início em 02 de fevereiro de 2019, com a
Festa da Apresentação do Senhor e dia da Conversão de nosso Fundador
São Camilo – no Santuário Nacional de Aparecida, e que terminará em 08 de
dezembro de 2019, com a Solenidade da Imaculada Conceição – no Santuário
São Camilo do Rio de Janeiro.
O objetivo primeiro do ano vocacional camiliano é celebrar a alegria de
ser Camiliano, pois o Espírito Santo de Deus suscitou em Camilo um carisma
vivo e necessário em todos os tempo e lugares – ser presença misericordiosa
junto aos doentes e sofredores. Camilo respondeu ao chamado com vigor,
entusiasmo, força e determinação, mesmo com todas as suas limitações
físicas e humanas. Viveu o carisma com fé e amor, sem medir esforços para
promover a vida e a dignidade. A alegria de Camilo foi um sinal profético e de
esperança não somente para os doentes mas também para os que desejavam
partilhar da escola da caridade.
Não são poucos os pensadores contemporâneos que apresentam o
atual contexto como fragmentado, secularizado e hedonista; vive-se numa
conjuntura de mudança de época que provoca inúmeras “crises” pois as
estruturas são facilmente relativizadas. Estamos inseridos nesse contexto, e,
8 Subsídios Litúrgicos do Ano Vocacional Camiliano 2019
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portanto, não é possível vivermos à parte, somos tomados pela cultura da
imagem e do imediatismo. Como responder a esses desafios? Como religiosos,
precisamos voltar àquele que nos chamou e, por meio de nossa resposta,
assumirmos uma missão. Viver com fidelidade o chamado e responder,
diariamente, à vocação que abraçamos.
São Camilo acolheu com disponibilidade e docilidade o chamado de
Deus, percebeu a dor e o sofrimento dos doentes e pobres. Viveu ele próprio a
experiência do pecado e da enfermidade. Nossa Constituição, no n.º 8, afirma:
“São Camilo, instrumento ele próprio da misericórdia e amadurecido pela
experiência do sofrimento, seguindo o exemplo e o ensinamento de Cristo
misericordioso, foi chamado por Deus para assistir os enfermos e ensinar aos
outros como servi-los”. Da mesma forma, também nós recebemos o chamado
e ingressamos na escola de Camilo, reconhecida pela Igreja como “nova escola
da Caridade”. Tanto como religiosos quanto como leigos somos convidados
a viver o carisma, pois como Camilo “nós acreditamos no amor” (1Jo 4,16)
e precisamos fazer com que esse amor se torne presença humanizadora no
mundo da saúde.
Este ano vocacional deve propiciar em nós o fortalecimento de nossa
consagração à vida religiosa ou a nosso profissionalismo como promotores da
vida e da saúde. Nesse sentido, o evangelho deve ser nossa fonte inspiradora,
mas a vida de Camilo também pode nos guiar a viver nossa vocação.
Por isso, convido os religiosos a, sem medo, voltar a estudar a vida de
nosso fundador, sua carta testamento, seus escritos e ensinamentos, para que
possamos fortalecer o sentido de nosso sim a Deus, bem como a reler outros
textos importantes do magistério da igreja acerca da vida religiosa consagrada.
O ano vocacional somente terá sentido se provocar em nós uma reflexão
acerca de nossa consagração e de nosso modo de ser na Igreja e no mundo.
Convido também todos os leigos que vivem o nosso carisma, seja
como membros da Família Camiliana, leigos de nossas paróquias, agentes
de pastoral da saúde ou funcionários de nossas entidades a acolher e a viver
este tempo de graça. A peregrinação da imagem e da relíquia de São Camilo,
além de ser um momento de fé e de espiritualidade, é também um momento
forte para internalização dos valores camilianos do cuidado e da promoção
da vida. Que as palavras do Evangelho: “Estive enfermo e me visitastes” (Mt
25,36) sejam inspiradoras para vivermos o carisma da misericórdia.
10 Subsídios Litúrgicos do Ano Vocacional Camiliano 2019

Confiamos à proteção materna de Nossa Senhora da Saúde o bom êxito
do ano vocacional. Que o “sim” de Maria nos inspire a viver com fidelidade
nosso “sim”, o qual deve ser renovado diariamente no exercício do nosso
ministério! Maria, Rainha dos Ministros dos Enfermos e Mãe das vocações,
acompanhe-nos com sua proteção materna.
Pe. Antonio Mendes Freitas – Provincial
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Orientações práticas para o Ano Vocacional

Desejamos que o Ano Vocacional Camiliano seja um tempo fecundo.
Assim sendo, daremos algumas indicações práticas para melhor vivermos
este tempo de graça:
1. A celebração do ano vocacional não pode se reduzir à visita à
imagem peregrina de São Camilo.
2. Cada comunidade religiosa, paroquial e entidade deverá promover
momentos de estudo do texto base do ano vocacional, assim como
organizar celebrações conforme indicações do subsídio litúrgico.
3. Ao longo do ano vocacional, que nós possamos adquirir o hábito
de rezar pelas vocações! Em nossas comunidades, paróquias e
entidades, antes das celebrações eucarísticas, deve ser rezada,
no mínimo, uma dezena do terço pelas vocações, ou a oração
do Ano Vocacional Camiliano. É importante que, em todos os
nossos ambientes, se conheça e se cante o hino do ano vocacional.
4. Cada local que receberá a imagem peregrina terá a responsabilidade
de organizar a divulgação na mídia, na comunidade local e na
região. Envolver a comunidade paroquial, agentes de pastoral
da saúde, a diocese e organizar os locais pelos quais a imagem
poderá peregrinar, no tempo em que estiver na cidade.
5. Durante a visita às nossas entidades, devem ser organizados
momentos de celebração e de formação para os funcionários,
acerca da vida de São Camilo e dos valores Camilianos. Que esses
momentos envolvam o maior número possível de participantes!
12 Subsídios Litúrgicos do Ano Vocacional Camiliano 2019
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6. Nas paróquias camilianas, durante a visita, os párocos com as
lideranças devem organizar de forma a envolver comunidades,
agentes e a (arqui)diocese. É oportuno que, durante a visita
ou ao longo do ano, possam ocorrer na paróquia as Missões
Camilianas, com a presença das congregações que vivem o
carisma camiliano e da família camiliana leiga.
7. O local que acolhe fica com a responsabilidade de levar a imagem
até o próximo, cuidando para que os horários sejam respeitados.
8. Durante a peregrinação, os registros fotográficos serão
enviados o quanto antes para o seguinte e-mail: conteudo@
agenciaarcanjo.com.br. A divulgação ocorrerá pelo site e por
outras redes sociais, com o intuito de tornar São Camilo mais
conhecido.
9. Divulgação do site: www.sejaumcamiliano.com.br. Nele estarão
todas as informações da visita da imagem peregrina e do ano
vocacional.
DURAÇÃO
02.02.2019 – Abertura no Santuário Nacional de Aparecida
08.12.2019 – Encerramento no Santuário São Camilo do Rio de Janeiro

14 Subsídios Litúrgicos do Ano Vocacional Camiliano 2019

Celebrações e Orações
CELEBRAÇÃO DE ABERTURA DO
ANO VOCACIONAL CAMILIANO
02.02.2019
(FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR)
Missa no Santuário Nacional de
Nossa Senhora da Conceição Aparecida
(para as celebrações locais, introduzir uma menção honrosa
à Abertura do Ano Vocacional, rezando a Oração
e entoando o Hino do Ano Vocacional)
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Tríduo em preparação para recepção
da imagem de São Camilo

Orientações para o Tríduo (15 minutos antes da Missa ou da Liturgia
das Horas)
Com.: A celebração do Ano Vocacional Camiliano é uma ocasião
privilegiada de retomada da experiência fundante realizada por São Camilo,
atualizando-a na vivência do seguimento de Jesus (discipulado) e no anúncio
do Evangelho aos doentes (missionariedade).

1º DIA: RESPEITO PELOS DOENTES
1. Comentário inicial: Irmãos e irmãs, é com muita alegria que hoje
damos início ao Tríduo em Preparação à Visita da Imagem Peregrina de São
Camilo de Lellis. Durante três dias, refletiremos um pouco sobre a vida de
São Camilo e sua importância para a vida da Igreja. O tema de hoje - Respeito
aos doentes. Animados pelo dom da vocação camiliana, agradeçamos ao
Senhor e peçamos a intercessão de São Camilo. Cantemos!
2. Hino a São Camilo
1 Lá no céu a ti se entoa, ó Camilo, hino imortal e brilhante, uma coroa
orna a fronte patriarcal; Regozija-te glorioso, grande herói, em teu Senhor.
Salve, Apóstolo zeloso!/Salve, serafim de amor!
2 Quantos filhos destemidos pelejando ao teu pendão; em teu nome
sempre unidos alcançaram galardão: Bando forte numeroso imolou-se pela dor.
3 Cá na terra outra fileira eco faz de bons irmãos. Desfraldando uma
bandeira, glória eterna dos cristãos, traz no peito caridoso cruz vermelha e
santo ardor.
16 Subsídios Litúrgicos do Ano Vocacional Camiliano 2019
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4 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.
3. Invocação do auxílio da Santíssima Trindade: Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo
4. Oração do dia – OREMOS - (pausa) – 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 de São Camilo,
vosso servo, sejamos sempre fiéis à nossa missão de serviço aos enfermos. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém.
5. Memória – A experiência de vida de São Camilo fez com que ele
percebesse a presença de Jesus nos sofredores. Para ele, cuidar de um doente
era o mesmo que cuidar do próprio Filho de Deus. Por isso sempre exortava
seus coirmãos e seguidores a servirem em primeiro lugar o doente, pois nele
está presença de Deus.
Respeito pelo doente – Um dia, no hospital da Annunziata em Nápoles,
um enfermo perturbado e nervoso saltou do leito e se pôs a correr pela casa,
completamente despido. Os enfermeiros e outros curiosos puseram-se a rir e
zombavam do infeliz. Camilo correu aflito, abriu sua capa, cobriu o pobrezinho
e o pôs no leito, com todo carinho. Voltou-se indignado para os zombadores:
então pensam vocês que este doente seja alguma imundície da estrada? Não,
meus filhos, não se riam e nem zombem como fizeram, porque este desgraçado
é um membro de Jesus Cristo! Estava um dia a servir a um doente no hospital do
Espírito Santo quando o Mons. Comendador chefe da obra mandou chamá-lo:
digam ao Monsenhor, respondeu Camilo, que estou ocupado com Jesus Cristo
e, quando terminar esta obra de caridade, estarei às ordens de Sua Excelência.
Servia aos pobres doentes, sempre em atitude de reverência e de amor,
lembrando-se da presença de Deus. Beijava a mão dos miseráveis pedindolhes que obtivessem de Nosso Senhor misericórdia para ele.
Suportava as maiores e mais pesadas injúrias dos enfermos sem dizer
palavras. Julgavam que os doentes como senhores e patrões tivessem o direito
de tratar como bem quisessem seus criadores ou escravos...
18 Subsídios Litúrgicos do Ano Vocacional Camiliano 2019

Breve silêncio
Rezemos – Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... São Camilo, rogai
por nós!
6. Oração conclusiva – Oração do Ano Vocacional (ver página 108)

2º DIA: O CRUCIFIXO QUE FALA
1. Comentário inicial: Irmãos e irmãs, aqui nos reunimos para
celebramos o 2º dia do Tríduo em Preparação à Visita da Imagem Peregrina
de São Camilo de Lellis. O tema de hoje - O Crucifixo que fala. Camilo se
recolhia para rezar, ajoelhado diante do crucifixo. Em sua experiência mística,
afirmou ter ouvido: “Não tenha medo, pusilânime, segue adiante, pois esta
obra não é tua, mas minha.” Isso lhe deu muita força e perseverança até o
final de sua vida. A cruz nos lembra que essa é a prova concreta do amor de
Deus por cada um de nós; o Pai não renunciou a sacrificar seu filho, mas o
entregou para nossa salvação, dando uma prova de seu amor infinito e de sua
misericórdia sem limites. Com essa certeza no coração, cantemos:
2. Hino a São Camilo
1 Lá no céu a ti se entoa, ó Camilo, hino imortal e brilhante, uma coroa
orna a fronte patriarcal; Regozija-te glorioso, grande herói, em teu Senhor.
Salve, Apóstolo zeloso!/Salve, serafim de amor!
2 Quantos filhos destemidos pelejando ao teu pendão; em teu nome
sempre unidos alcançaram galardão: Bando forte numeroso imolou-se pela dor.
3 Cá na terra outra fileira eco faz de bons irmãos. Desfraldando uma
bandeira, glória eterna dos cristãos, traz no peito caridoso cruz vermelha e
santo ardor.
4 Dos doentes, dos que morrem ouve o grito de aflição; nos perigos que
eles correm de ti esperam salvação. Anjo doce, carinhoso, deles sê consolador.
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3. Invocação do auxílio da Santíssima Trindade: Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo
4. Oração do dia – OREMOS - (pausa) – 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 de São Camilo,
vosso servo, sejamos sempre fiéis à nossa missão de serviço aos enfermos. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém.
5. Memória – “Avante pusilânime! Essa obra é minha e não tua!”. Um
dos muitos exemplos que podemos aprender da vida de São Camilo é sua
persistência. Quando percebeu que era vontade de Deus que ele fundasse
uma obra de atendimento aos doentes, enfrentou oposições, inclusive de
eclesiásticos. Mesmo assim, não desistiu.
O Crucifixo que fala – À noite, naquele mesmo dia, Camilo prostrouse cheio de aflição diante da cruz amada e ali ficou horas inteiras em oração.
Adormeceu e pareceu-lhe ver o Crucifixo a mover a cabeça e dizer-lhe: Não
temas, pusilânime, caminha sempre avante, eu te ajudarei e hei de estar
sempre contigo!
Acordou assustado e sentiu a alma toda inundada de consolação,
alegria, força, disposição para continuar a empresa iniciada e a enfrentar todo
o inferno, se preciso fosse.
Contou aos companheiros o sucedido, animou-os a continuarem a
obra, determinou fazer de novo as piedosas reuniões, não mais no oratório,
mas na Capela do hospital. Surgiram novas dificuldades. Camilo sofria com
isso. A visão daquela noite, as palavras do Crucifixo que o animaram, tudo
aquilo não seria uma perigosa ilusão?
Estava assim aflito em rezar diante da imagem querida e eis que se deu
um prodígio. O crucifixo destacou uma das mãos da cruz, estendeu o braço
para Camilo e o apertou num doce abraço, a dizer com inefável ternura: de
que afliges, ó pusilânime?
Continua, que eu te ajudarei! Esta obra é minha e não tua!
A garantia divina não poderia ser mais clara e explícita. Camilo
estava bem acordado e não havia ilusão. Bem equilibrado e nada inclinado a
20 Subsídios Litúrgicos do Ano Vocacional Camiliano 2019

fantasias, a visão e as palavras do Crucifixo não lhe deixaram dúvida alguma.
Então iria lutar como um gigante da fé e um apóstolo da caridade. Aquela
imagem do Crucifixo tornou-se objeto de sua ardente devoção.
A atmosfera do hospital de S. Giácomo andava carregada.
Desconfianças, má vontade, hostilidade. Os novos membros da Companhia
entenderam que era mister se afastarem dali e procurarem outro ambiente.
Foram da mesma opinião homens de grande virtude e saber, consultados
por Camilo, que queria congregar também piedosos seculares para o serviço
dos enfermos. O mais difícil era a assistência espiritual dos sacerdotes
pois alguns destes, sem zelo e com receio ou repugnância dos doentes, os
abandonavam e, mal acabavam de administrar a Unção dos Enfermos e o
Viático, não atendiam mais os agonizantes. Camilo teve então a inspiração
de se fazer sacerdote. Poderia salvar muitas almas e socorrer espiritualmente
os enfermos. O crucifixo parecia lhe dizer: Caminha avante! Dois sacerdotes
lhe davam lições. Andava por toda parte com a gramática latina nas mãos.
Passou depois a frequentar as aulas do Colégio Romano.
Breve silêncio
Rezemos – Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... São Camilo, rogai
por nós!
6. Oração conclusiva – Oração do Ano Vocacional (ver página 108)

3º DIA: DEVOTO DE NOSSA SENHORA
1. Comentário inicial: Irmãos e irmãs, aqui nos reunimos para
celebrar o 3º dia do Tríduo em Preparação à Visita da Imagem Peregrina de
São Camilo de Lellis. O tema de hoje - Devoto de Nossa Senhora. A Virgem
Maria sempre esteve presente na vida de São Camilo. Sua conversão, sua
transformação interior, a fundação da Ordem dos Ministros dos enfermos
são marcadas pela presença da Virgem Maria. E também no final de sua vida,
A Virgem Maria esteve presente como a mãe dolorosa que permanece aos
Subsídios Litúrgicos do Ano Vocacional Camiliano 2019 21

pés da cruz do Filho, e intercedeu por São Camilo. Com a mesma devoção
iniciemos cantando.
2. Hino a São Camilo
1 Lá no céu a ti se entoa, ó Camilo, hino imortal e brilhante, uma coroa
orna a fronte patriarcal; Regozija-te glorioso, grande herói, em teu Senhor.
Salve, Apóstolo zeloso! /Salve, serafim de amor!
2 Quantos filhos destemidos pelejando ao teu pendão; em teu nome
sempre unidos alcançaram galardão: Bando forte numeroso imolou-se pela dor.
3 Cá na terra outra fileira eco faz de bons irmãos. Desfraldando uma
bandeira, glória eterna dos cristãos, traz no peito caridoso cruz vermelha e
santo ardor.
4 Dos doentes, dos que morrem ouve o grito de aflição; nos perigos
que eles correm, de ti esperam salvação. Anjo doce, carinhoso, deles sê
consolador.
3. Invocação do auxílio da Santíssima Trindade: Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo
4. Oração do dia – OREMOS - (pausa) – 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 de
São Camilo, vosso servo, sejamos sempre fiéis à nossa missão de serviço aos
enfermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo, amém.

Camila. Em 2 de fevereiro de 1575, na festa da Purificação, o pobre pecador
foi tocado pela graça e se converteu para sempre. Em 15 de agosto de 1582,
nasceu a obra Camiliana. Na festa da Natividade, os primeiros Camilianos
vestiram o hábito, e, na festa da Imaculada Conceição, em 8 de dezembro
de 1591, Camilo e 25 companheiros pronunciaram os votos solenes. Nossa
Senhora foi chamada de Rainha dos Ministros dos Enfermos. Camilo foi dos
primeiros a se inscrever na Congregação Mariana do Colégio Romano. O nome
de Maria era repetido com angélico fervor e recomendava insistentemente a
seus filhos espirituais como coisa importantíssima a invocação frequente de
Nossa Senhora para os moribundos.
À Mãe de Deus recorria o santo com fervor: dizia ele: em vossas mãos,
ó Maria, 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.
Breve silêncio
Rezemos – Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... São Camilo, rogai
por nós!
6. Oração conclusiva – Oração do Ano Vocacional (ver página 108)

5. Memória – São Camilo teve grande devoção à Mãe de Jesus.
Queria ver a Mãe de Deus muito conhecida, invocada e amada. Desde sua
conversão, rezava diariamente o Ofício de Nossa Senhora e nas comunidades
recomendava a recitação do Terço e do Ângelus. Nossa Senhora é a Rainha dos
Ministros dos Enfermos. Dizia ele: “Ai de nós, pecadores, se não tivéssemos
esta grande advogada no céu”.
Devoto de Nossa Senhora – Camilo teve grande devoção a Nossa
Senhora desde a infância. Aprendeu a amá-la nos joelhos da velha mãe,
22 Subsídios Litúrgicos do Ano Vocacional Camiliano 2019
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Celebração de recepção da imagem de São Camilo

Com.: Sejam bem-vindos! Neste dia, recebemos uma visita muito
especial, estamos acolhendo a imagem de São Camilo, nosso fundador
e protetor. Desse modo, nosso coração se alegra pelo Ano Vocacional
Camiliano que traz como tema: “Novos em Cristo: um coração solidário para
amar e servir” e tem como lema: “Enviou-os para anunciar o Reino de Deus e
curar os enfermos” (Lc 9,2). Por isso, todos nós somos chamados e enviados
aos mais vulneráveis, sobretudo os doentes e pobres. A eles queremos amar e
servir, pois, ao cuidar do enfermo e curá-lo, estaremos cuidando do próprio
Cristo. Cantemos:
Canto de abertura
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, 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!
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
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chagas da vida, mas fizeram crescer teu fervor. Pela gente hoje tão excluída,
roga, pois, São Camilo ao Senhor!
Acolhida e sinal da cruz: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Recordação da vida e canto penitencial: Recordemos, em silêncio,
nosso dia, nossas atividades, nossos encontros e desencontros, para termos a
fé e a esperança renovadas no amor, para melhor cumprirmos nossa missão
e vocação de ser sal da terra e luz do mundo. Conscientes de nossa imensa
precisão de Deus, cantemos:
Oração: OREMOS – Querido Pai São Camilo, que vieste em nossa
comunidade em peregrinação. Alegramo-nos com tua visita, e cremos que
muitas graças serão derramadas em nosso meio.
Foste chamado por Deus para servir os pobres enfermos, consagrando
a vida inteira a assisti-los e confortá-los. Volta o olhar para nós e contempla
dos céus teus filhos, que invocam tua intercessão, confiando em teu auxílio.
Glorioso São Camilo, intercede por nós a Jesus, pela libertação das
doenças da alma e do corpo, que fazem de nossa existência um acúmulo de
misérias.
Alivia-nos em nossas enfermidades, obtendo-nos a santa resignação
às disposições divinas, e, na hora inevitável da morte, conforta nosso coração
com as esperanças imortais da beatífica eternidade. Assim seja! Amém!
Evangelho (Lc 9, 1-6) “Enviou-os a proclamar o Reino de Deus e a curar
os enfermos”
— O Senhor esteja convosco.
— Ele está no meio de nós.
— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.
— Glória a vós, Senhor!
Naquele tempo: Jesus convocou os Doze, deu-lhes poder e autoridade
sobre todos os demônios e para curar doenças, enviou-os a proclamar o Reino
de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: ‘Não leveis nada para o caminho:
nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas.
Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí; e daí é que partireis de novo. Todos
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aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos
vossos pés, como protesto contra eles.” Os discípulos partiam e percorriam
os povoados, anunciando a Boa Nova e realizando curas em todos os lugares.
— Palavra da Salvação
— Glória a vós, Senhor!
Breve reflexão
Preces dos fiéis: A.: Confiantes na presença do Senhor, supliquemos
ao Deus da vida por todas as vocações. Digamos com fé: Enviai, Senhor,
operários para vossa messe!
1. Para que haja sempre na Igreja e em cada um de nós o compromisso
de rezar e de trabalhar por todas as vocações, ajudando assim as pessoas a se
descobrirem vocacionadas por Deus, rezemos:
T. Enviai, Senhor, operários para vossa messe!
2. Para que os jovens sejam cada vez mais atentos e generosos ao
chamado de Deus e possam assumir a dimensão missionária da fé cristã.
Rezemos:
T. Enviai, Senhor, operários para vossa messe!
3. Para que a exemplo de tantas pessoas que se dedicaram por inteiro
ao seguimento de Jesus Cristo no serviço aos irmãos e irmãs, de maneira
especial aos pobres e excluídos, possamos nós também fazer esta experiência
com o Mestre. Rezemos:
T. Enviai, Senhor, operários para vossa messe!
4. Para que todos os cristãos, ministros ordenados, religiosos e
religiosas, leigos e leigas assumam com amor e generosidade a vocação e a
missão de construir o Reino de Deus, rezemos:
T. Enviai, Senhor, operários para vossa messe!
Oração: Pai-Nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome,
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no
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céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair
em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.

Celebração de despedida da imagem de São Camilo

Oração Conclusiva: Oração do Ano Vocacional (ver página 108)
Canto final: Hino do Ano Vocacional (ver página 109)

Com.: Agora iremos nos despedir da imagem de São Camilo de Lellis,
gigante em seu amor pelos doentes, também patrono dos profissionais da
saúde, dos hospitais e de todos os que cuidam dos doentes; a ele nossos rogos
e súplicas de bênçãos. Que sua passagem entre nós tenha sido uma ocasião em
que nos tenha favorecido recordar, adentrar e atualizar o sentido de sermos
“camilianos e camilianas” no carisma, na espiritualidade, no serviço, no
cuidado e na defesa da vida. Assim, queremos externar nossa gratidão por essa
peregrinação e, ao mesmo tempo, suplicar ao dono da messe que envie muitos
operários para ela, pois grande é a messe e poucos os operários (cf. Lc 10, 2).
Canto de abertura: Hino a São Camilo
Lá no céu a ti se entoa, oh Camilo, hino imortal.
E, brilhante, uma coroa orna a fronte patriarcal.
Regozija-te glorioso, grande herói, em 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.
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Acolhida e sinal da cruz: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Oração: OREMOS: Querido Pai São Camilo, rendemos graças a Deus,
por estes dias em que passaste em nossa comunidade. Tua presença é sinal
do amor de Deus para conosco. Agora visitarás outra comunidade, mas tua
presença amorosa ficará.
Obrigado, São Camilo, por nos conduzir à vivência da caridade, tanto
na comunidade como na família, e por nos ter levado mais a rezar e nos
aproximar de Jesus.
Intercede por nossa comunidade e por cada um de nós, para que
possamos viver segundo a vontade de Jesus. Assim seja! Amém!
Salmo 86 – R.: Inclinai, Senhor, vosso ouvido e atendei-me!
1. Escutai, Senhor, e respondei-me, porque sou pobre e infeliz. Protegeime, sou vosso amigo. Salvai o coração de quem confia em vós! R.
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! R.
3. Atendei as preces de quem clama, de quem suplica vossa ajuda.
Inclinai o ouvido à minha prece, e mostrarei vosso Amor entre as nações. R.
Rito de Louvor – Caríssimos, elevemos ao Senhor nosso louvor.
A.: Nosso auxílio está no nome do Senhor.
R.: Que fez o céu e a terra.
L.: Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo
o que fizestes no meio de nós, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso
irmão, que nos destes como imagem viva de vosso amor e de vossa bondade.
R.: Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
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L.: Enviai sobre nós, aqui reunidos, vosso Espírito e dai a esta terra
que nos sustenta uma nova face. Que haja paz em nossas famílias e cresça em
nossa comunidade a alegria de sermos vossos por Cristo, nosso Senhor.
R.: Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
L.: Pela palavra do evangelho de vosso Filho, fazei que as Igrejas do
mundo inteiro caminhem na unidade e sejam sinais da presença do Cristo
ressuscitado. Tornai esta comunidade cada vez mais sinal de vossa bondade.
R.: Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
L.: Lembrai-vos, ó Pai, de nossos irmãos e irmãs (momento de silêncio)
que morreram na paz de Cristo e de todos os falecidos, cuja vida de fé vós
conheceis; acolhei-os na luz de vossa infinita misericórdia.
R.: Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
A.: Ó Deus, criador do céu e da terra, nossos louvores e nossas preces
cheguem a vós pelas mãos daquele que é nosso único mediador, Jesus Cristo,
nosso Senhor. R.: Amém.
Oração: 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 da nossa morte.
Amém.
Oração Conclusiva – Oração Vocacional Camiliana
Senhor, que nos ensinastes a “rogar ao Senhor da messe 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.
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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 a chamar de “obra vossa”.
Abençoai os que já vieram e fazei que correspondam com fidelidade à
vocação que lhes destes, de servir os doentes e pobres.
Ó Maria, Rainha dos Ministros dos Enfermos, vós mesma ofereceis a
Jesus nossas súplicas e tu, São Camilo, auxilia-nos com tua valiosa proteção.
Amém.
Bênção final: Bênção da saúde
Deus Pai nos abençoe e nos guarde. Amém.
Deus Filho nos conceda a saúde e a paz. Amém.
O Espírito Santo nos ilumine com a luz e nos seja favorável. Amém.
A.: Bendigamos ao Senhor.
T.: Graças a Deus.

Tríduos

Canto final: Consagração à Nossa Senhora
Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente
todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração.
Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou,
desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me //:
como filho e propriedade vossa, amém//:
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Tríduo em preparação à celebração do nascimento
de São Camilo, presbítero e fundador da Ordem dos
Ministros dos Enfermos (Camilianos) 25.05.2019

PRIMEIRO DIA
1. INVOCAÇÃO DO AUXÍLIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
V.: Vinde, ó Deus, em nosso auxílio.
R.: Socorrei-nos sem demora.
V.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R.: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
2. ORAÇÃO DO DIA – OREMOS (pausa) – 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
de São Camilo, vosso servo, sejamos sempre fiéis à nossa missão de serviço
aos enfermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.
3. MEMÓRIA – São Camilo de Lellis nasceu em Buquiânico, Itália, em
25 de maio de 1550. Filho de pai militar e de mãe muito devota, João de Lellis e
Camila Campellis. O nascimento de Camilo foi considerado um milagre, tendo
em vista que seus pais ainda não tinham herdeiro e tiveram um filho já em idade
avançada. Aos 13 anos, perdeu sua mãe e, aos 17, ficou órfão de pai. Até os 25 anos
viveu entre aventuras bélicas, na Dalmácia e na África, nos exércitos de Veneza
e depois de Espanha, mais ávido de jogo que de sonhos de glória. Os dados e as
cartas foram sua paixão. Perdeu tudo no jogo: patrimônio, armas e até a camisa.
4. PETIÇÃO – Senhor Jesus, sede nosso irmão e mestre para que,
apesar das instabilidades do tempo, nunca nos desanimemos de nossa missão:
servir os doentes com um coração solidário.
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5. ORAÇÃO CONCLUSIVA – Glorioso São Camilo, volve um olhar
de misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os assistem. Concede
aos doentes aceitação cristã, confiança na bondade e no poder de Deus. Dá
aos que cuidam dos doentes dedicação generosa e cheia de amor. Ajuda-os a
entender o mistério do sofrimento, como meio de redenção e caminho para
Deus. Tua proteção conforte os doentes e seus familiares e os encoraje na
vivência do amor. Abençoa os que se dedicam aos enfermos, e que o bom
Deus conceda paz e esperança a todos. Amém. Pai Nosso... Ave Maria...
Glória ao Pai... São Camilo, rogai por nós!
6. HINO A SÃO CAMILO DE LELLIS
1. Lá no céu a ti se entoa, ó Camilo, hino imortal. E, brilhante, uma
coroa orna a fronte patriarcal. Regozija-te glorioso, grande herói, em teu
Senhor.
SALVE APÓSTOLO ZELOSO, SALVE SERAFIM DE AMOR.
2. Quantos filhos destemidos, pelejando ao teu pendão. Em teu nome
sempre unidos, alcançaram galardão. Bando forte e numeroso, imolou-se
pela dor.
3. Cá na terra outra fileira, eco faz de bons irmãos. Desfraldando uma
bandeira, glória eterna dos cristãos. Traz no peito caridoso cruz vermelha e
santo ardor.
4. Dos doentes, dos que morrem, ouve o grito de aflição. Nos perigos
que eles correm, de ti esperam salvação. Anjo doce, caridoso, deles sê
consolador.
SEGUNDO DIA
1. INVOCAÇÃO DO AUXÍLIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
V.: Vinde, ó Deus, em nosso auxílio.
R.: Socorrei-nos sem demora.
V.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R.: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
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2. ORAÇÃO DO DIA – OREMOS (pausa) – 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
de São Camilo, vosso servo, sejamos sempre fiéis à nossa missão de serviço
aos enfermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.
3. MEMÓRIA – Após a morte dos pais, Camilo foi levado a enfrentar
a vida sozinho e a assumir responsabilidades prematuramente. Seguiu a
carreira militar do pai, alistando-se no exército aos 17 anos de idade. Viveu
sob condições financeiras precárias e, sem ainda atentar-se à presença de Deus
em sua vida, entregou-se aos prazeres e aos vícios do mundo, principalmente
à bebida e ao jogo, chegando a perder a própria roupa em uma aposta. Nesse
período, Camilo adquiriu também uma dolorosa úlcera no pé, ferida que
o acompanhou durante toda sua vida. Padecendo sob condições adversas,
passando fome, frio e sem ter onde morar, ele foi acolhido no convento dos
Capuchinhos, onde passou a trabalhar. Um dia, levando uma mercadoria do
convento para a cidade, Camilo caiu do animal que o transportava e, num
momento de profundo arrependimento e comoção, se converteu a Deus
entre prantos, comprometendo-se a mudar de vida e a servir a Deus como
religioso capuchinho. Era dia 2 de fevereiro de 1575.
4. PETIÇÃO – Senhor, nosso Deus, concedei-nos a graça da conversão,
para que possamos servir vosso Filho, Jesus Cristo, nas pessoas que sofrem
por doenças e violências.
5. ORAÇÃO CONCLUSIVA – Glorioso São Camilo, volve um olhar
de misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os assistem. Concede aos
doentes aceitação cristã, confiança na bondade e no poder de Deus. Dá aos
cuidam dos doentes dedicação generosa e cheia de amor. Ajuda-os a entender
o mistério do sofrimento, como meio de redenção e caminho para Deus. Tua
proteção conforte os doentes e seus familiares e os encoraje na vivência do
amor. Abençoa os que se dedicam aos enfermos, e que o bom Deus conceda
paz e esperança a todos. Amém. Pai Nosso... Ave Maria...Glória ao Pai... São
Camilo, rogai por nós!
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6. “Juntos na Missão” – (Pe. Fábio e Pe. Gilmar, camilianos)
1. Vamos juntos viver nossa missão. Ao Deus da vida fazer louvação.
Doar-nos totalmente a nosso irmão. Colocando nosso coração nas mãos.
A serviço da vida estamos. Para todos saúde esperamos.
Em Deus, fonte viva buscamos.
2. Ser camiliano é testemunhar o amor. Mostrando que saúde é valor.
Pelas praças esquecidas caminhar. Para a vinha do Senhor convocar.
3. Dia após dia nossa história escrevemos. Suave convite com amor
acolhemos.
Não tememos nem a dor nem a morte. No Senhor, novo ânimo e nova
sorte.
4. Destemidos e amados para amar. Sem temor a vocação testemunhar.
O Reino com alegria anunciar. A paz no mundo vamos todos semear.
TERCEIRO DIA
1. INVOCAÇÃO DO AUXÍLIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
V.: Vinde, ó Deus, em nosso auxílio.
R.: Socorrei-nos sem demora.
V.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R.: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
2. ORAÇÃO DO DIA – OREMOS (pausa) – 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
de São Camilo, vosso servo, sejamos sempre fiéis à nossa missão de serviço
aos enfermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo, amém.
3. MEMÓRIA – No Hospital São Tiago, em Roma, Camilo passou a
cuidar dos doentes. Naquele local, ele compreendeu a missão que Deus queria
para sua vida: servir os enfermos como se fossem o próprio Cristo crucificado.
Tornou-se sacerdote e organizou uma companhia de homens de boa vontade
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que quisessem doar suas vidas no cuidado dos doentes e mais necessitados.
O grupo de Camilo foi crescendo e atraindo homens motivados a cuidar dos
enfermos. A Santa Sé autorizou o uso da cruz vermelha como distintivo do
grupo, e, logo depois, a Congregação foi elevada ao grau de Ordem Religiosa,
sendo conhecida como Ordem dos Ministros dos Enfermos. Após uma vida
de doação a serviço dos doentes, Camilo morreu em 14 de julho de 1614.
Foi canonizado em 1746 e, posteriormente, declarado padroeiro dos doentes,
hospitais e profissionais da saúde.
4. PETIÇÃO – Espírito Santo, fonte de vida e unidade, assisti-nos em
nossa condição de servidores, para que compreendamos cada vez mais a Palavra
que nos diz: “Estive doente e cuidaste de mim, vinde benditos de meu Pai; e
tudo o que fizerdes a um destes pequeninos a Mim o fizestes” (Mt 25, 36.41).
5. ORAÇÃO CONCLUSIVA – Glorioso São Camilo, volve um olhar
de misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os assistem. Concede aos
doentes aceitação cristã, confiança na bondade e no poder de Deus. Dá aos
cuidam dos doentes dedicação generosa e cheia de amor. Ajuda-os a entender
o mistério do sofrimento, como meio de redenção e caminho para Deus. Tua
proteção conforte os doentes e seus familiares e os encoraje na vivência do
amor. Abençoa os que se dedicam aos enfermos, e que o bom Deus conceda
paz e esperança a todos. Amém. Pai Nosso... Ave Maria...Glória ao Pai... São
Camilo, rogai por nós!
6. CANTO A SÃO CAMILO
1. Celebrando Camilo de Lellis, todo o povo se alegra contente, eis que
o antigo e boêmio soldado corre em busca do pobre doente.
2. Foi no meio da estrada da vida, era festa de Nossa Senhora, uma
graça do alto o visita, e, prostrando-se ao chão, ele chora.
3. Sacerdote de Cristo se torna, sempre mais a Jesus se assemelha,
funda a Ordem que tem por emblema: “Cruz de amor e de sangue vermelha”.
4. Os que o seguem prometem por voto consagrar aos doentes a vida,
devolver-lhes a fé e a saúde, assisti-los, talvez, na partida.
5. Glória ao Pai e a seu único Filho, um só Deus na inefável Trindade,
venha a nós seu Espírito Santo, pondo em nós divinal caridade. Amém.
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Tríduo em preparação a festa de Nossa Senhora da Saúde
(16.11.2019)

“Deixemos tudo nas mãos de Deus e recorramos a Nossa Senhora”
São Camilo
INTRODUÇÃO
(para o primeiro dia do Tríduo)
Segundo a obra Espírito de São Camilo, do padre Mário Vanti, pouco
antes de morrer, ao toque do Angelus, o padre Camilo de Lellis reanimou-se,
saudou a Virgem Maria e, uma hora mais tarde, morreu com os santíssimos
nomes de Jesus e de Maria nos lábios (cf. VANTI, 1982, p. 113).
Nossa Constituição expressa: “Maria, Mãe de Jesus, fiel em acolher o
Verbo, em cooperar em sua obra e, de maneira especial, solícita para com os
sofredores, se apresenta para nós qual modelo de vida espiritual e de serviço
e nos assiste com seu amor maternal. Nossa Ordem venera-a com singular
piedade, celebra com devoção suas festas e a honra com a recitação do terço.
Nós a reconhecemos e a amamos como Mãe e a invocamos ‘Rainha dos
Ministros dos Enfermos’ (C, 68).
Nas Disposições Gerais, encontramos a orientação para celebrar
devotamente a festa da Virgem Imaculada Conceição, fazendo referência aos
números 68 e 74 da Constituição. As Disposições Provinciais dizem: “Em
preparação à festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, faça-se uma
novena, e, à festa de Nossa Senhora da Saúde, um tríduo. Estimule-se nas
comunidades a reza do terço e do Anjo do Senhor” (DP, 7).
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1º DIA
“SOCORRE ISRAEL, SEU SERVO, LEMBRANDO-SE DE SUA
MISERICÓRDIA” (LC 1, 54)
1. INVOCAÇÃO DO AUXÍLIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
V.: Vinde, ó Deus, em nosso auxílio.
R.: Socorrei-nos sem demora.
V.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R.: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
2. CANTO (à escolha)
3. ORAÇÃO DO DIA – OREMOS (pausa) – Senhor nosso Deus,
concedei a 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 glória sem fim. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo, amém.
4. LEITURA DA PALAVRA DE DEUS (Lc 1, 39-56)
5. A PALAVRA SE FAZ ORAÇÃO
1. Senhor do céu e da terra, que escolhestes Maria como mãe do
Salvador, dai-nos a graça da fidelidade e da mansidão.
R. Senhor, que vossa Mãe interceda por nós!
2. Palavra eterna, que ensinastes vossa Mãe a escolher a melhor parte,
ajudai-nos a imitá-la buscando a vida eterna.
3. Jesus de bondade, que pregado na cruz destes Maria por Mãe a João,
fazei que vivamos como seus filhos amados. (Preces espontâneas)
6. ORAÇÃO FINAL – Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria,
destes à humanidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua
intercessão, pois, bendita entre as mulheres, ela nos trouxe o autor da vida.
Toda formosa sois invocada como a Senhora da Saúde, mãe de Jesus e nossa
mãe. Como humildes filhos, vos pedimos que velai pelos nossos irmãos que
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sofrem doenças e enfermidades; com vossa materna intercessão, fazei que
obtenham do Senhor a saúde e as graças de que necessitam, animando-lhes a
esperança, fazendo-os fortes na paciência e perseverantes na fé. Pedimos-vos,
em nome de Jesus Cristo, nosso salvador. Amém. Pai Nosso... Três Ave Maria
e a jaculatória: Saúde dos Enfermos, rogai a Deus por nós... Glória ao Pai...
(Canto à escolha).
7. CONCLUSÃO
V.: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida
eterna. R.: Amém.
2º DIA
“FAÇAM O QUE ELE DISSER” (JO 2, 5B)
1. INVOCAÇÃO DO AUXÍLIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
V.: Vinde, ó Deus, em nosso auxílio.
R.: Socorrei-nos sem demora.
V.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R.: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
2. CANTO (à escolha)
3. ORAÇÃO DO DIA – OREMOS (pausa) – Senhor nosso Deus,
concedei a 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 glória sem fim. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo, amém.
4. LEITURA DA PALAVRA DE DEUS (Jo 2,1-12)
5. A PALAVRA SE FAZ ORAÇÃO
1. Deus todo poderoso, que nos acolheis em nossas necessidades, não
permitais que nos falte o vinho da alegria.
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R. Senhor, que vossa Mãe interceda por nós!
2. Senhor Jesus, que em tudo fostes obediente ao Pai, ouvi nossas
súplicas e preces, por intercessão de vossa Mãe.
3. Jesus, nosso Salvador, em Caná realizastes um grande sinal, fazei que
vejamos sempre em vós a luz do mundo. (Preces espontâneas)
6. ORAÇÃO FINAL – Valha-nos, ó Deus, a intercessão da sempre
Virgem Maria, cheia de graça, que acolheu em seu seio Jesus, o Senhor da
Vida e nosso Salvador. Ela, que viveu intimamente unida a vosso Filho e em
tudo soube amar e servir. Ajudai-nos, Senhor Todo-poderoso, a encontrar
paz e a serenidade para nosso espírito e, em vossa infinita bondade, curai
as feridas de nosso coração, purificai e harmonizai nossa relação com os
demais irmãos, fazendo-nos fortes nas adversidades e generosos com os
que sofrem. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai Nosso... Três Ave Maria
e a jaculatória: Saúde dos Enfermos, rogai a Deus por nós... Glória ao Pai...
(Canto à escolha).
7. CONCLUSÃO
V.: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida
eterna. R.: Amém.
3º DIA
“ERAM ASSÍDUOS NA ORAÇÃO, JUNTO COM ALGUMAS
MULHERES, ENTRE AS QUAIS MARIA, MÃE DE JESUS” (AT 1, 14)
1. INVOCAÇÃO DO AUXÍLIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
V.: Vinde, ó Deus, em nosso auxílio.
R.: Socorrei-nos sem demora.
V.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R.: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

3. ORAÇÃO DO DIA – OREMOS (pausa) – Senhor nosso Deus,
concedei a 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 glória sem fim. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo, amém.
4. LEITURA DA PALAVRA DE DEUS (At 1, 12-14)
5. A PALAVRA SE FAZ ORAÇÃO. (Meditação e Preces espontâneas)
1. Senhor, fonte de vida e saúde, curai nossas enfermidades, concedeinos a graça de tudo acolher com fé.
R. Senhor, que vossa Mãe interceda por nós!
2. Jesus, vossa mãe sempre esteve a serviço da comunidade, dirigi
nossos atos e palavras para o bem da humanidade.
3. Divino Espírito, dispensador de muitos dons, assisti-nos na oração,
para que sejamos fiéis ao chamado de Deus. (Preces espontâneas)
6. ORAÇÃO FINAL – Senhor nosso Deus, concedei-nos sempre
a saúde da alma e do corpo e fazei que, pela intercessão da Virgem Maria,
libertos das tristezas presentes, gozemos das alegrias eternas. Ela, peregrina
na fé, fiel discípula de seu Filho, mulher forte, oferente, crente e orante, não
despreza as súplicas de seus filhos. É a Virgem comprometida, provada na
dor e no sofrimento; por seu exímio exemplo, seja fortalecida nossa fé, nossa
fidelidade e nosso amor para com todos os doentes. Por Cristo, nosso Senhor,
que convosco vive e reina para sempre, amém. Pai Nosso... Três Ave Maria
e a jaculatória: Saúde dos Enfermos, rogai a Deus por nós... Glória ao Pai...
(Canto à escolha).
7. CONCLUSÃO
V.: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida
eterna. R.: Amém.

2. CANTO (à escolha)
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Novenas
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Novena em preparação à celebração da morte de São Camilo,
presbítero e fundador da Ordem dos Ministros dos
Enfermos (Camilianos) – 14.07.2019
Ano Vocacional Camiliano 2019
PARA TODOS OS DIAS
A. (Amimador) Caríssimos, rezemos sincera e devotamente esta
Novena em louvor a São Camilo, nosso fundador e inspirador no seguimento
de Jesus Cristo, o rosto da misericórdia do Pai.
ABERTURA: INVOCAÇÃO DO AUXÍLIO DA SANTÍSSIMA
TRINDADE
T.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A.: Vinde, ó Deus, em nosso auxílio.
T.: Socorrei-nos sem demora.
A.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T.: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
ORAÇÃO (TODOS) – Glorioso São Camilo, volve um olhar de
misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os assistem. Concede aos
doentes aceitação cristã, confiança na bondade e no poder de Deus. Dá aos
que cuidam dos doentes competência, dedicação e amor. Ajuda-os a entender
o mistério do sofrimento como meio de redenção e caminho para Deus. Tua
proteção conforte os doentes e seus familiares e os encoraje na vivência do
amor. Abençoa os que se dedicam aos enfermos, e que o bom Deus conceda
paz e esperança a todos. Amém.
São Camilo de Lellis, roga a Deus por nós.
ORAÇÃO CONCLUSIVA (TODOS)
1. Senhor, Deus da vida e fonte de toda graça, que nos chamastes a sermos
bons samaritanos: aqui estamos.
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Vós nos enviastes a anunciar vosso Reino e a curar os enfermos, porque muito
nos amais (cf. Lc 9, 2).
Em Jesus Cristo, vosso Filho, buscamos o sentido e a fidelidade para avante
levar nossa missão: cuidar dos doentes e sofredores.
Pela força e a graça de vosso Espírito, constantemente revigorai e renovai
nosso chamado batismal.
2. Como Maria, a Rainha dos Ministros dos Enfermos, queremos amar e
servir.
Auxiliai-nos, em nosso cotidiano, para que sejamos mensageiros de vida e
esperança, pois em vossa providência acreditamos.
Em Vós, nos movemos e novas criaturas somos (cf. Ap 21, 5). Dos doentes,
dos que morrem desejamos ser sinal vivo do afeto e do carinho maternal.
Esperamos o despertar de muitas santas e generosas vocações, para viverem o
carisma da misericórdia.
3. Hoje e sempre rendemos graças a Deus, o Pai das misericórdias (cf. 2Cor
1, 3), que nos deu o dom da vocação camiliana: “de cuidar dos doentes com
competência, dedicação e amor”.
Doravante testemunhemos com a vida os valores ensinados por São Camilo,
para que nosso viver seja sempre mais leve, alegre e profético, porque em nosso
peito bate um coração solidário com os que sofrem.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre.
Amém.
DESPEDIDA/ENVIO: Bênção da saúde
Deus Pai nos abençoe e nos guarde. Amém.
Deus Filho nos conceda a saúde e a paz. Amém.
O Espírito Santo nos ilumine com a luz e nos seja favorável. Amém.
A.: Bendigamos ao Senhor.

PRIMEIRO DIA – A CRUZ VERMELHA
1. SAUDAÇÃO LITÚRGICA
A.: No sonho da mãe – Camila – germinava uma nova escola de
caridade.
T.: São Camilo, ó santo da cruz vermelha, ensina-nos a amar e a
servir.
A.: A opção pelos sofredores e doentes é opção do próprio Deus.
T.: São Camilo, ajuda-nos a ter um coração solidário.
2. PENSAMENTO – Enquanto procurava cuidar de sua ferida,
Camilo de Lellis percebeu como os doentes de sua época, além de sofrer com a
enfermidade, eram tratados com indiferença. Pedimos a graça da sensibilidade
e do acolhimento.
3. ORAÇÃO DO DIA – Ó São Camilo, sabendo que não há maior
amor do que dar a vida pelo irmão, suportaste com paciência diversas
enfermidades durante a vida, sem deixar o serviço em benefício dos doentes.
Intercede junto a Deus para termos a força necessária a fim de vencer os
males que afligem nossa vida, a de nossos parentes e amigos. Ajuda-nos a
acolher a vontade divina em nossa vida. Assim seja.
4. LEITURA BÍBLICA (MT 14, 13-14 – LER DIRETO DA BÍBLIA)
5. PRECES
– Que tenhamos um coração compassivo: Por intercessão de São
Camilo, atendei-nos, Senhor.
– Que possamos contar com vosso auxílio: Por intercessão de São
Camilo, atendei-nos, Senhor.
– Atendei, Senhor, nosso pedido (fazer o pedido), mas que antes se faça
vossa vontade: Por intercessão de São Camilo, atendei-nos, Senhor. (Pai
Nosso... Ave Maria...Glória ao Pai...)

T.: Graças a Deus.
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SEGUNDO DIA – O NASCIMENTO DE SÃO CAMILO

1550.

1. SAUDAÇÃO LITÚRGICA
A.: Camilo nasceu numa família temente a Deus, aos 25 de maio de

T.: “O que temos pertence aos pobres, e só o que lhes damos torna-se
nosso”.
A.: Esteve junto aos doentes, sobretudo, nos momentos de incertezas,
para ser sinal de esperança.
T.: “Cuidem dos doentes, com o mesmo amor com que uma mãe ama
seu filho único doente”.
2. PENSAMENTO – Sabemos que Deus nos criou para a alegria, o
prazer, a felicidade. O sofrimento não é desejo de Deus; no entanto, das situações
difíceis da vida é possível tirar lições valiosas. Foi assim na vida de São Camilo.
Peçamos a graça de aprender com o sofrimento.
3. ORAÇÃO DO DIA – Ó São Camilo, impressionado com o abandono
em que viviam os enfermos, recebeste de Jesus a inspiração de criar uma
companhia de irmãos para cuidar com amor dos doentes. Ajuda-nos a
entender que é importante, diante de Deus, tratar com amor quem sofre. Nos
momentos difíceis da vida, dá-nos coragem para não desanimar. Assim seja.
4. LEITURA BÍBLICA (MC 10, 46-52 – LER DIRETO DA BÍBLIA)
5. PRECES
– Ajuda-nos a confiar em ti mesmo na dor! Por intercessão de São
Camilo, atendei-nos, Senhor.
– Ensina-nos a perceber teu rosto nos sofredores. Por intercessão de
São Camilo, atendei-nos, Senhor.
– Atendei, Senhor, nosso pedido (fazer o pedido), mas que antes se faça
vossa vontade: Por intercessão de São Camilo, atendei-nos, Senhor. (Pai
Nosso... Ave Maria...Glória ao Pai...)
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TERCEIRO DIA – A JUVENTUDE DE SÃO CAMILO
1. SAUDAÇÃO LITÚRGICA
A.: Na adolescência, Camilo ficou órfão de pai e mãe. Nas venturas e
desventuras da vida, tornou-se soldado e tomou gosto pelos jogos.
T.: Por Deus, somos impelidos a crescer no amor solidário pela
prática da generosidade e fraternidade.
A.: Camilo passou por muitas dificuldades e sofrimentos; no entanto,
a graça de Deus o guiava pelas estradas da vida.
T.: Assim, como São Camilo, sejamos fiéis à prática das obras de
misericórdia, corporais e espirituais.
2. PENSAMENTO – A experiência de vida de São Camilo fez com que
ele percebesse a presença de Jesus nos sofredores. Para ele, cuidar de um doente
era o mesmo que cuidar do próprio Filho de Deus.
3. ORAÇÃO DO DIA – Ó São Camilo, inspirado pelo exemplo do
bom samaritano, tanto lutaste para melhorar o atendimento aos doentes. Faz
que, em nosso país, haja mais preocupação e responsabilidade na assistência
aos doentes, nos hospitais e em todos os ambientes de saúde. Dá aos que têm
saúde sempre mais alegria em atender os enfermos. Que todos creiam na
imensa riqueza de bens que Deus reserva àqueles que o amam e amam seus
irmãos. Assim seja.
4. LEITURA BÍBLICA (LC 10, 25-37 – LER DIRETO DA BÍBLIA)
5. PRECES
– Ajudai-nos, ó Senhor, a reconhecer vossa presença em todas as
pessoas, principalmente nas que sofrem. Por intercessão de São Camilo,
atendei-nos, Senhor.
– Abençoai, ó Senhor, as pessoas que com amor se dedicam aos
doentes. Por intercessão de São Camilo, atendei-nos, Senhor.
– Atendei, Senhor, nosso pedido (fazer o pedido), mas que antes se faça
vossa vontade: Por intercessão de São Camilo, atendei-nos, Senhor. (Pai
Nosso... Ave Maria...Glória ao Pai...)
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QUARTO DIA – A CONVERSÃO DE SÃO CAMILO
1. ABERTURA: SAUDAÇÃO LITÚRGICA
A.: Nos desencontros da vida, Camilo foi resgatado para ser cuidador
da vida dos fracos e doentes.
T.: Sua vivência espiritual faz-nos refletir sobre o valor e o sentido da
vida humana.
A.: Pesava em Camilo não somente o pecado, mas o tempo desperdiçado
e distante de Deus.
T.: “Que cegueira a minha, a de não ter te conhecido antes, Senhor!”
2. PENSAMENTO – Um dos muitos exemplos que podemos aprender
da vida de São Camilo é sua persistência. Quando percebeu que era vontade
de Deus que ele fundasse uma obra de atendimento aos doentes, enfrentou
oposição, inclusive, de gente da Igreja. Mesmo assim, não desistiu.
3. ORAÇÃO DO DIA – Ó São Camilo, por vosso extraordinário amor
aos enfermos, foste declarado pela Igreja padroeiro dos hospitais, doentes
e profissionais da saúde. Intercede, junto a Deus em favor dos médicos,
enfermeiros e de todos os que cuidam dos doentes, para que tenham sempre
bom coração, entusiasmo e competência no trabalho. Faz com que se
lembrem das palavras de Jesus: “Todas as vezes que fizestes isso a um destes
mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes!” Assim seja.
4. LEITURA BÍBLICA (MT 25, 34-40 – LER DIRETO DA BÍBLIA)
5. PRECES
– Ajudai-nos, Senhor, a viver sempre mais uma experiência forte e
pessoal de vossa misericórdia, que resgata e cura. Por intercessão de São
Camilo, atendei-nos, Senhor.
– Concedei-nos, Senhor, a graça da conversão do coração, fidelidade à vossa
Palavra e doação ao outro. Por intercessão de São Camilo, atendei-nos, Senhor.
– Atendei, Senhor, nosso pedido (fazer o pedido), mas que antes se
faça vossa vontade: Por intercessão de São Camilo, atendei-nos, Senhor.
(Pai Nosso... Ave Maria...Glória ao Pai...)
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QUINTO DIA – O CHAMADO DE SÃO CAMILO
1. ABERTURA: SAUDAÇÃO LITÚRGICA
A.: Camilo desejava ser frade capuchinho, mas uma ferida no pé o
levou ao hospital, onde descobriu sua verdadeira vocação.
T.: “Os hospitais são nossos jardins e nossa missão”
A.: No crucifixo, Camilo encontrava coragem e força para suportar
todo sofrimento, inveja e obstáculos.
T.: “Avante, pusilânime! Essa obra é minha e não tua!”.
2. PENSAMENTO – São Camilo é um grande homem não só pelas
obras que realizou. No entanto, ele é um grande santo da Igreja porque tudo o
que fez, realizou por amor ao próximo, o fez por vocação e amor a Deus, que
sintetiza todo o ensinamento evangélico.
3. ORAÇÃO DO DIA – Ó São Camilo, meditando as palavras de Jesus,
“Todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequenos, que são meus
irmãos, foi a mim que o fizestes”, recebeste de Deus tão grande fé, a ponto
de considerar o doente como se fosse a pessoa de Jesus. Ajuda-nos a crescer
na fé, para ter um amor sempre maior aos doentes e disposição de servi-los,
lembrando tua recomendação de cuidar do doente como a mãe trata de seu
filho único doente. Assim seja.
4. LEITURA BÍBLICA (JO 15, 7-13 – LER DIRETO DA BÍBLIA)
5. PRECES
– Ajudai-nos, ó Senhor, a amar nossos irmãos e irmãs sem reservas,
sem preconceitos, com verdadeira caridade. Por intercessão de São Camilo,
atendei-nos, Senhor.
– Que saibamos demonstrar nosso amor por todas as pessoas,
sobretudo, as enfermas. Por intercessão de São Camilo, atendei-nos, Senhor.
– Atendei, Senhor, nosso pedido (fazer o pedido), mas que antes se
faça vossa vontade: Por intercessão de São Camilo, atendei-nos, Senhor.
(Pai Nosso... Ave Maria...Glória ao Pai...)
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SEXTO DIA – SÃO CAMILO E A MISERICÓRDIA DIVINA

SÉTIMO DIA – SÃO CAMILO E A FÉ NA PROVIDÊNCIA

1. ABERTURA: SAUDAÇÃO LITÚRGICA
A.: É necessário servir os doentes com amor respeitoso, solícito e de
todo o coração.
T.: “Mais coração nas mãos, irmão!”
A.: Assistir os doentes é missão de todos os cristãos, mas a nós coube a
melhor parte: a pérola da caridade.
T.: “Ao praticar a caridade, a pessoa nunca se engana”

1. ABERTURA: SAUDAÇÃO LITÚRGICA
A.: A caridade tem o extraordinário poder de nos tornar semelhantes
a Deus.
T.: A obra de Camilo foi chamada de “nova escola de caridade”.
A.: Ao praticar a caridade, não se deve deixar apenas o alimento
corporal, mas também o espiritual.
T.: A caridade vem de Deus e nos leva a Deus.

2. PENSAMENTO – São Camilo modificou sua vida e pôde fazer o
bem a muita gente a partir do momento em que percebeu que sua vida só teria
sentido se fizesse a vontade de Deus. E Deus deu a ele força para enfrentar as
mais difíceis situações.

2. PENSAMENTO – Em determinado momento de sua vida, São
Camilo percebeu que seu modo de viver não trazia felicidade para si nem para
os outros. Percebeu que só servindo a Deus e aos irmãos sofredores seria feliz.

3. ORAÇÃO DO DIA – Ó São Camilo, num momento de grande
dificuldade, ouviste o crucifixo, estendendo os braços, dizer: Coragem,
não desanima, essa obra não é tua, é minha. Dá-nos sempre força para não
desanimar diante dos problemas de nossa vida e da dos outros. Que tudo
o que passarmos nos convença do imenso poder de Deus em nosso favor.
Assim seja.
4. LEITURA BÍBLICA (FL 4, 10-14 – LER DIRETO DA BÍBLIA)
5. PRECES
– Vede, ó Jesus, nossa situação de fraqueza e dai-nos vossa fortaleza.
Por intercessão de São Camilo, atendei-nos, Senhor.
– Ajudai-nos, ó Jesus, a confiar em vós em todas as situações de nossa
vida. Por intercessão de São Camilo, atendei-nos, Senhor.
– Atendei, Senhor, nosso pedido (fazer o pedido), mas que antes se
faça vossa vontade: Por intercessão de São Camilo, atendei-nos, Senhor.
(Pai Nosso... Ave Maria...Glória ao Pai...)
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3. ORAÇÃO DO DIA – Ó São Camilo, nas situações difíceis, tiveste
sempre confiança toda na Divina Providência. Aumenta nossa fé na bondade
e no poder de Deus em favor de tuas criaturas. Que nos coloquemos sempre
em tuas mãos, para ser fortes nas provações e sofrimentos. Ajuda-nos e
conforta-nos com as palavras de Jesus: “Eu estarei com vocês até o fim dos
tempos”. Assim seja.
4. LEITURA BÍBLICA (MT 6, 25-34 – LER DIRETO DA BÍBLIA)
5. PRECES
– Muitas vezes erramos e não fazemos o bem que deveríamos. Ajudainos, Senhor, a corrigir nossas faltas e nossa descrença. Por intercessão de São
Camilo, atendei-nos, Senhor.
– Dai-nos, ó Senhor, um coração sensível e generoso, para perdoar
quem nos ofende. Por intercessão de São Camilo, atendei-nos, Senhor.
– Atendei, Senhor, nosso pedido (fazer o pedido), mas que antes se
faça vossa vontade: Por intercessão de São Camilo, atendei-nos, Senhor.
(Pai Nosso... Ave Maria...Glória ao Pai...)
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OITAVO DIA – SÃO CAMILO E NOSSA SENHORA
1. ABERTURA: SAUDAÇÃO LITÚRGICA
A.: Em 15 de agosto de 1582, dia da Assunção de Nossa Senhora,
Camilo recebeu a inspiração de fundar um grupo de pessoas de bem que se
dedicassem aos cuidados dos doentes.
T.: “O que fizeres a um desses pequeninos é a mim que o fazes”.
A.: Maria é nossa advogada no céu e venerada como Nossa Senhora da
Saúde dos Enfermos.
T.: “Deixe tudo nas mãos de Deus e recorra a Nossa Senhora”.
2. PENSAMENTO – São Camilo atendia os doentes com muito amor,
por isso não deixava que o preconceito ocupasse seu coração. Quando se
deparava com um necessitado, só se lembrava de estar diante de alguém que
era imagem e semelhança de Deus. Por isso recomendava: cuidar dos doentes
com amor de mãe.
3. ORAÇÃO DO DIA – Ó São Camilo, tiveste grande devoção à Mãe de
Jesus. Faz que tenhamos maior confiança no poder de intercessão de Maria junto
a Deus e que consigamos imitar suas virtudes. Ajuda-nos a compreendermos o
sentido do sofrimento e a não considerá-lo como castigo. Senhor, amparastes
Camilo em suas lutas, socorrei-nos nas dificuldades que enfrentamos, para que
sejamos firmes e destemidos no anúncio do Evangelho. Assim seja.
4. LEITURA BÍBLICA (JO 2, 1-12 – LER DIRETO DA BÍBLIA)
5. PRECES
– Abençoai, ó Jesus, nossos familiares e nossos amigos. Por intercessão
de São Camilo, atendei-nos, Senhor.
– Ensinai-nos, ó Jesus, a perceber vossa presença em todos, sem
discriminação ou preconceito. Por intercessão de São Camilo, atendei-nos,
Senhor.
– Atendei, Senhor, nosso pedido (fazer o pedido), mas que antes se
faça vossa vontade: Por intercessão de São Camilo, atendei-nos, Senhor.
(Pai Nosso... Ave Maria...Glória ao Pai...)
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NONO DIA – SÃO CAMILO E OS CAMILIANOS
1. ABERTURA: SAUDAÇÃO LITÚRGICA
A.: O camiliano deve ser, na comunidade, um sinal do amor de Jesus
Cristo para com todos, de modo especial, com os doentes.
T.: “O doente é meu senhor e patrão!”
A.: Cuidem de todos os doentes, com caridade, tanto na alma quanto
no corpo, mesmo com risco da própria vida.
T.: “Oxalá tivesse cem braços para socorrer todos os doentes!”.
2. PENSAMENTO – São Camilo é santo porque pôs em prática o
mandamento do amor. Todos nós podemos ser santos como ele foi. É suficiente
nos esforçarmos dia a dia para fazer o bem. E nesse esforço não estamos sozinhos,
pois Jesus caminha conosco e nos anima a viver o carisma da misericórdia na
grande família camiliana.
3. ORAÇÃO DO DIA – Ó São Camilo, inspirado nas palavras de
Jesus “Estive enfermo e cuidastes de mim”, dedicaste a vida e todas as forças
para socorrer os doentes, melhorar os hospitais e as condições de saúde, nas
circunstâncias mais difíceis. Desperta a consciência de todos para que haja
mais interesse pelos problemas de saúde e diminua o sofrimento do povo.
Assim seja.
4. LEITURA BÍBLICA (RM 8, 35-39 – LER DIRETO DA BÍBLIA)
5. PRECES
– Ajudai-nos, ó Senhor, a amarmos sem medo e, assim, sermos santos
e misericordiosos como o Pai. Por intercessão de São Camilo, atendei-nos,
Senhor.
– Ajudai-nos, ó Jesus, a amar-vos na pessoa do irmão e irmã que sofre.
Por intercessão de São Camilo, atendei-nos, Senhor.
– Atendei, Senhor, nosso pedido (fazer o pedido), mas que antes se
faça vossa vontade: Por intercessão de São Camilo, atendei-nos, Senhor.
(Pai Nosso... Ave Maria...Glória ao Pai...)
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Novena de encerramento do Ano Vocacional Camiliano
08.12.2019 (Solenidade da Imaculada Conceição de Maria)
“A santíssima Virgem Imaculada conhece nosso ardentíssimo desejo de
estar sempre sob sua perene proteção e seu fidelíssimo patrocínio”
São Camilo
INTRODUÇÃO (para o primeiro dia da Novena)
Segundo a obra Espírito de São Camilo, do padre Mário Vanti, pouco
antes de morrer, ao toque do Angelus, o padre Camilo de Lellis reanimou-se,
saudou a Virgem Maria e, uma hora mais tarde, morreu com os santíssimos
nomes de Jesus e de Maria nos lábios (cf. VANTI, 1982, p. 113).
Nossa Constituição é clara: “Maria, Mãe de Jesus, fiel em acolher o
Verbo, em cooperar na sua obra e, de maneira especial, solícita para com os
sofredores, se apresenta para nós qual modelo de vida espiritual e de serviço
e nos assiste com seu amor maternal. Nossa Ordem venera-a com singular
piedade, celebra com devoção suas festas e a honra com a recitação do terço.
Nós a reconhecemos e a amamos como Mãe e a invocamos ‘Rainha dos
Ministros dos Enfermos’ (C, 68).
Nas Disposições Gerais, encontramos a orientação para celebrar
devotamente a festa da Virgem Imaculada Conceição, fazendo referência aos
números 68 e 74 da Constituição. As Disposições Provinciais dizem: “Em
preparação à festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, faça-se uma
novena e, à festa de Nossa Senhora da Saúde, um tríduo. Estimule-se nas
comunidades a reza do terço e do Anjo do Senhor” (DP, 8).
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PRIMEIRO DIA

R. Cheia de graça, intercedei por nós!

1. INVOCAÇÃO DO AUXÍLIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
V.: Vinde, ó Deus, em nosso auxílio.
R.: Socorrei-nos sem demora.
V.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R.: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

2. Vós, que fizeste de Maria a Mãe da misericórdia, concedei a todos os
que estão em perigo sentirem seu amor materno.

2. CANTO (à escolha)

6. ORAÇÃO CONCLUSIVA – Ó espelho de pureza, Imaculada
Virgem Maria, contemplamos com alegria Vossa Imaculada Conceição, em
vós foram infundidas as mais sublimes virtudes e, ao mesmo tempo, todos os
dons do Espírito Santo. Damos graças e louvamos a Santíssima Trindade que
com esses privilégios vos favoreceu; e suplicamos, ó Bendita Mãe, sede-nos
favorável à prática das virtudes, e nos façais também dignos de receber os
dons e a graça do Espírito Santo. Amém.

3. PETIÇÃO – Tomemos hoje o propósito de sempre mais assemelhar
nossas virtudes e nossos atos aos da Sempre Virgem Imaculada, invocando-a
em seus muitos nomes.
ORAÇÃO DO DIA – OREMOS (pausa) – Virgem Puríssima, concebida
sem pecado, e desde aquele primeiro instante toda bela e sem mancha. Gloriosa
Virgem Maria, cheia de graça, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos e dos homens.
Nós vos saudamos humildemente como Mãe de nosso Salvador. Dignai-vos,
nós vos rogamos, a receber nossa sincera veneração, que nesta novena vos
consagramos. Vós sois o seguro asilo dos pecadores, consoladora dos aflitos e
saúde dos enfermos. Por isso recorremos a vós. Sois Mãe de misericórdia, e por
esse título não podeis deixar de enternecer-vos à vista de nossas necessidades.
Na comunhão dos santos, depois de Jesus Cristo, sois nossa esperança, e
por essa razão não podemos deixar de reconhecer a terna confiança que
depositamos em vós. Fazei-nos dignos de sermos chamados vossos filhos, para
que possamos confiadamente dizer-vos: mostrai-nos que é nossa Mãe! Amém.

3. Vós, que confiastes a Maria a missão da mãe de família no lar de
Jesus e José, fazei que, por sua intercessão, todas as mães vivam em família o
amor e a santidade. (Preces espontâneas)

7. ORAÇÃO DO SENHOR (PAI NOSSO)
JACULATÓRIA: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que
recorremos a vós.
8. BÊNÇÃO FINAL
V. O Senhor esteja convosco. R. Ele está no meio de nós.
V. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
R. Amém.
V. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. R. Graças a Deus.

4. LEITURA DA PALAVRA DE DEUS (Lc 1, 39-56)
5. A PALAVRA SE FAZ ORAÇÃO
1. Vós, que nos destes Maria por Mãe, concedei, por sua intercessão,
saúde aos doentes, consolo aos tristes, perdão aos pecadores e a todos a
salvação e a paz.
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SEGUNDO DIA
1. INVOCAÇÃO DO AUXÍLIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
(como o primeiro dia)
2. CANTO (à escolha)
3. PETIÇÃO – Firmar o sincero propósito de todos os dias rezar o
santo rosário, contemplando os mistérios de nossa redenção.
ORAÇÃO DO DIA – OREMOS (pausa) – Virgem Puríssima,
concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante toda bela e sem
mancha. Gloriosa Virgem Maria, cheia de graça, Mãe de Deus, Rainha dos
Anjos e dos homens. Nós vos saudamos humildemente como Mãe de nosso
Salvador. Dignai-vos, nós vos rogamos, a receber nossa sincera veneração,
que nesta novena vos consagramos. Vós sois o seguro asilo dos pecadores,
consoladora dos aflitos e saúde dos enfermos. Por isso recorremos a vós.
Sois Mãe de misericórdia, e por esse título não podeis deixar de enternecervos à vista de nossas necessidades. Na comunhão dos santos, depois de
Jesus Cristo, sois nossa esperança, e por essa razão não podemos deixar de
reconhecer a terna confiança que depositamos em vós. Fazei-nos dignos de
sermos chamados vossos filhos, para que possamos confiadamente dizer-vos:
mostrai-nos que é nossa Mãe! Amém.

3. Redentor nosso, que fizestes da Imaculada Virgem Maria o
tabernáculo puríssimo de vossa presença e o sacrário do Espírito Santo, fazei
de nós templos vivos de vosso Espírito. (Preces espontâneas)
6. ORAÇÃO CONCLUSIVA – Ó Maria, lírio imaculado de pureza,
convosco está nosso coração, porque, desde o primeiro instante de vossa
Conceição, foste cheia de graça e achada digna de ser esposa do Espírito
Santo e Mãe de Nosso Salvador, Jesus Cristo. Agradecemos e adoramos a
Santíssima Trindade, que vos concedeu tão sublimes dons; e nos confundimos
totalmente na vossa presença ao ver-nos tão pobres e pequenos. Vós, que de
graça celeste foste tão copiosamente enriquecida, reparti-a com noss’alma,
fazendo-nos participantes dos tesouros que começastes a possuir em Vossa
Imaculada Conceição. Amém.
7. ORAÇÃO DO SENHOR (PAI NOSSO)
JACULATÓRIA: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que
recorremos a vós.
8. BÊNÇÃO FINAL (como o primeiro dia)

4. LEITURA DA PALAVRA DE DEUS (Lc 2, 1-20)
5. A PALAVRA SE FAZ ORAÇÃO
1. Sol de justiça, a quem a Virgem Imaculada precedeu como aurora
resplandecente, concedei que caminhemos sempre à luz de vossa presença.
R. Senhor, que vossa Mãe interceda por nós!
2. Salvador do mundo, que pelos méritos da redenção preservastes
vossa Mãe de toda a mancha do pecado, livrai-nos também de todo pecado.
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TERCEIRO DIA
1. INVOCAÇÃO DO AUXÍLIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
(como o primeiro dia)
2. CANTO (à escolha)
3. PETIÇÃO – A exemplo de Maria Imaculada, mulher orante e
silenciosa, evitemos os barulhos internos e externos, buscando o recolhimento
e a sobriedade interior.
ORAÇÃO DO DIA – OREMOS (pausa) – Virgem Puríssima,
concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante toda bela e sem
mancha. Gloriosa Virgem Maria, cheia de graça, Mãe de Deus, Rainha dos
Anjos e dos homens. Nós vos saudamos humildemente como Mãe de nosso
Salvador. Dignai-vos, nós vos rogamos, a receber nossa sincera veneração,
que nesta novena vos consagramos. Vós sois o seguro asilo dos pecadores,
consoladora dos aflitos e saúde dos enfermos. Por isso recorremos a vós.
Sois Mãe de misericórdia e, por esse título, não podeis deixar de enternecervos à vista de nossas necessidades. Na comunhão dos santos, depois de
Jesus Cristo, sois nossa esperança, e por essa razão não podemos deixar de
reconhecer a terna confiança que depositamos em vós. Fazei-nos dignos de
sermos chamados de vossos filhos, para que possamos confiadamente dizervos: mostrai-nos que é nossa Mãe! Amém.

Maria participar em corpo e alma da glória celeste de Cristo, conduzi para a
mesma glória os corações de vossos filhos.
3. Vós, que fizestes de Maria a Virgem Imaculada, concedei a todos a
abundância de vossa graça.
(Preces espontâneas)
6. ORAÇÃO CONCLUSIVA – Ó Maria, mística rosa de pureza,
alegramo-nos convosco, que gloriosamente triunfastes da infernal serpente,
na Vossa Imaculada Conceição, porque fostes concebida sem mácula de
pecado. Damos graças e louvamos a Santíssima Trindade, que tal privilégio
vos concedeu e vos suplicamos que nos alcance força para superar todas
as desventuras e desencontros da vida e para não manchar nossa alma no
pecado. Senhora Virgem Imaculada, ajudai-nos sempre e fazei que, com
vossa proteção, sempre triunfe sobre todos os vossos filhos e filhas vosso
Imaculado Coração. Amém.
7. ORAÇÃO DO SENHOR (PAI NOSSO)
JACULATÓRIA: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que
recorremos a vós.
8. BÊNÇÃO FINAL (como o primeiro dia)

4. LEITURA DA PALAVRA DE DEUS (Lc 2, 41-52)
5. A PALAVRA SE FAZ ORAÇÃO
1. Bendito sejais, Senhor do universo, que em vossa imensa bondade
nos enviastes a Mãe do vosso Filho, para chamar-nos à fé e fazer-nos ingressar
em vosso povo santo.
R. Senhor, por quem vivemos e somos, escutai nossas preces.
2. Deus, autor de tantas maravilhas, que fizestes a Imaculada Virgem
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QUARTO DIA
1. INVOCAÇÃO DO AUXÍLIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
(como o primeiro dia)
2. CANTO (à escolha)
3. PETIÇÃO – Em nossas atividades cotidianas, busquemos a presença
de Deus procurando cumprir com generosidade os nossos deveres, para que
tudo que façamos comece e termine em nome do Senhor.
ORAÇÃO DO DIA – OREMOS (pausa) – Virgem Puríssima,
concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante toda bela e sem
mancha. Gloriosa Virgem Maria, cheia de graça, Mãe de Deus, Rainha dos
Anjos e dos homens. Nós vos saudamos humildemente como Mãe de nosso
Salvador. Dignai-vos, nós vos rogamos, a receber nossa sincera veneração,
que nesta novena vos consagramos. Vós sois o seguro asilo dos pecadores,
consoladora dos aflitos e saúde dos enfermos. Por isso recorremos a vós.
Sois Mãe de misericórdia e, por esse título, não podeis deixar de enternecervos à vista de nossas necessidades. Na comunhão dos santos, depois de
Jesus Cristo, sois nossa esperança, e por essa razão não podemos deixar de
reconhecer a terna confiança que depositamos em vós. Fazei-nos dignos de
sermos chamados de vossos filhos, para que possamos confiadamente dizervos: mostrai-nos que é nossa Mãe! Amém.

3. Jesus Cristo, tivestes como pais, Maria e José, juntos formam a
sagrada família, olhai para nossas famílias tão necessitadas de vós. (Preces
espontâneas).
6. ORAÇÃO CONCLUSIVA – Eis-nos aqui, a vossos pés, ó Santíssima
Virgem Imaculada! Convosco alegramo-nos sumamente, porque desde
a eternidade fostes eleita Mãe do Verbo Divino e preservada da culpa
original. Nós vos bendizemos e damos graças à Santíssima Trindade, que
vos enriqueceu com esse privilégio em vossa Conceição, e humildemente vos
suplicamos que nos alcance a graça de vencer os tristes efeitos que em nós
produziu o pecado. Ah! Senhora, fazei que nós vençamos as tentações e que
jamais deixemos de amar nosso Deus! Amém.
7. ORAÇÃO DO SENHOR (PAI NOSSO)
JACULATÓRIA: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que
recorremos a vós.
8. BÊNÇÃO FINAL (como o primeiro dia)

4. LEITURA DA PALAVRA DE DEUS (Mc 3, 31-35)
5. A PALAVRA SE FAZ ORAÇÃO
1. Senhor Jesus, sol de justiça, pelos méritos de vossa Mãe, a Virgem
Imaculada, fazei-nos dóceis aos planos divinos.
R. Que vossa Mãe interceda por nós!
2. Jesus, filho muito amado do Pai, tivestes Maria por Mãe, aumentai
em nós a alegria da doação em favor de nossos irmãos e irmãs.
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QUINTO DIA
1. INVOCAÇÃO DO AUXÍLIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
(como o primeiro dia)
2. CANTO (à escolha)
3. PETIÇÃO – Meditemos as dores de Nossa Senhora como sendo as
mesmas dores do mundo.
ORAÇÃO DO DIA – OREMOS (pausa) – Virgem Puríssima,
concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante toda bela e sem
mancha. Gloriosa Virgem Maria, cheia de graça, Mãe de Deus, Rainha dos
Anjos e dos homens. Nós vos saudamos humildemente como Mãe de nosso
Salvador. Dignai-vos, nós vos rogamos, a receber nossa sincera veneração,
que nesta novena vos consagramos. Vós sois o seguro asilo dos pecadores,
consoladora dos aflitos e saúde dos enfermos. Por isso recorremos a vós. Sois
Mãe de misericórdia e, por esse título, não podeis deixar de vos enternecer
à vista de nossas necessidades. Na comunhão dos santos, depois de Jesus
Cristo, sois nossa esperança, e, por essa razão, não podemos deixar de
reconhecer a terna confiança que depositamos em vós. Fazei-nos dignos de
sermos chamados de vossos filhos, para que possamos confiadamente dizervos: mostrai-nos que é nossa Mãe! Amém.

3. Deus criador e redentor, por amor nos destes vosso Filho, que
nascestes da Virgem Maria, tornai-nos fiéis a vossos planos de amor. (Preces
espontâneas)
6. ORAÇÃO CONCLUSIVA – Ó Maria, refulgente luz de pureza,
alegramo-nos convosco, porque o mistério de Vossa Imaculada Conceição
foi o princípio da salvação de todo o mundo. Louvamos e bendizemos a
Santíssima Trindade, que assim engrandeceu e glorificou vossa pessoa.
Suplicamos-vos que nos concedei a graça de bem viver o mistério de nossa
redenção, a Paixão, a Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Que seu sangue
derramado na Cruz seja sinal de vida e de libertação, para que vivamos
santamente nossa vocação e, Ele, em sua bondade, nos salve por seu imenso
amor. Amém.
7. ORAÇÃO DO SENHOR (PAI NOSSO)
JACULATÓRIA: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que
recorremos a vós.
8. BÊNÇÃO FINAL (como o primeiro dia)

4. LEITURA DA PALAVRA DE DEUS (Lc 2, 33-38)
5. A PALAVRA SE FAZ ORAÇÃO
1. Deus, fonte de todo o bem, em tudo demonstrastes vosso amor, fazei
que sintamos vossa eficácia redentora no culto à Virgem Imaculada.
R. Senhor, escutai nosso pedido!
2. Senhor, Deus Pai, vós cumulais a Virgem Maria de glória e esplendor,
dai-nos a graça de um dia contemplar tamanho mistério.
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SEXTO DIA
1. INVOCAÇÃO DO AUXÍLIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
(como o primeiro dia)
2. CANTO (à escolha)
3. PETIÇÃO – Nunca faltam inspirações e graças divinas a quem
as pede com fé; consideremos, portanto, nossas necessidades espirituais
e temporais e peçamos a Deus, mediante a valiosa intercessão da Virgem
Santíssima.
ORAÇÃO DO DIA – OREMOS (pausa) – Virgem Puríssima,
concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante toda bela e sem
mancha. Gloriosa Virgem Maria, cheia de graça, Mãe de Deus, Rainha dos
Anjos e dos homens. Nós vos saudamos humildemente como Mãe de nosso
Salvador. Dignai-vos, nós vos rogamos, a receber nossa sincera veneração,
que nesta novena vos consagramos. Vós sois o seguro asilo dos pecadores,
consoladora dos aflitos e saúde dos enfermos. Por isso recorremos a vós. Sois
Mãe de misericórdia e, por esse título, não podeis deixar de vos enternecer
à vista de nossas necessidades. Na comunhão dos santos, depois de Jesus
Cristo, sois nossa esperança, e, por essa razão, não podemos deixar de
reconhecer a terna confiança que depositamos em vós. Fazei-nos dignos de
sermos chamados de vossos filhos, para que possamos confiadamente dizervos: mostrai-nos que é nossa Mãe! Amém.

2. Senhor Jesus, luz do mundo, pela intercessão da Virgem Imaculada,
fazei-nos solidários e atentos aos clamores dos mais fracos.
3. Jesus Cristo Salvador, vós nos redimistes no mistério da cruz,
ajudai-nos, a exemplo de vossa Mãe, a sermos fortes nas tribulações. (Preces
espontâneas)
6. ORAÇÃO CONCLUSIVA – Ó Maria, Virgem sempre amável e por
Deus sempre amada, íris formoso de paz, templo augusto, consagrado desde
o primeiro instante pela real presença do Espírito Santo e com a plenitude de
todos os seus dons, sede nosso amparo e concedei-nos vivermos de tal modo
que mereçamos um dia ver-vos no templo celeste da glória. Agradecemos à
Santíssima Trindade, que vos enriqueceu com tão belo privilégio. Fazei que
nós um dia tomemos parte nessa alegria e que possamos, em companhia dos
Anjos, louvar-vos e bendizer-vos eternamente. Amém.
7. ORAÇÃO DO SENHOR (PAI NOSSO)
JACULATÓRIA: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que
recorremos a vós.
8. BÊNÇÃO FINAL (como o primeiro dia)

4. LEITURA DA PALAVRA DE DEUS (Jo 2, 1-12)
5. A PALAVRA SE FAZ ORAÇÃO
1. Senhor, sem vosso auxílio, nada podemos fazer, olhai e vede nossas
necessidades, para que não nos falte a proteção maternal da Sempre Virgem
Maria.
R. Virgem Imaculada, intercedei a Deus por nós.
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SÉTIMO DIA
1. INVOCAÇÃO DO AUXÍLIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
(como o primeiro dia)
2. CANTO (à escolha)
3. PETIÇÃO – Sejamos solidários e humildes para com os pobres e
necessitados. Não coloquemos limites à caridade e, unânimes na oração,
formemos uma comunidade fraterna.
ORAÇÃO DO DIA – OREMOS (pausa) – Virgem Puríssima,
concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante toda bela e sem
mancha. Gloriosa Virgem Maria, cheia de graça, Mãe de Deus, Rainha dos
Anjos e dos homens. Nós vos saudamos humildemente como Mãe de nosso
Salvador. Dignai-vos, nós vos rogamos, a receber nossa sincera veneração,
que nesta novena vos consagramos. Vós sois o seguro asilo dos pecadores,
consoladora dos aflitos e saúde dos enfermos. Por isso recorremos a vós. Sois
Mãe de misericórdia e, por esse título, não podeis deixar de vos enternecer
à vista de nossas necessidades. Na comunhão dos santos, depois de Jesus
Cristo, sois nossa esperança, e, por essa razão, não podemos deixar de
reconhecer a terna confiança que depositamos em vós. Fazei-nos dignos de
sermos chamados de vossos filhos, para que possamos confiadamente dizervos: mostrai-nos que é nossa Mãe! Amém.

3. Senhor e Redentor, que colocastes Maria como rainha à vossa
direita, dai-nos a alegria de participar um dia com ela da mesma glória.
(Preces espontâneas)
6. ORAÇÃO CONCLUSIVA – Ó aurora nascente, Imaculada Maria,
alegramo-nos e exultamos convosco porque, no mesmo instante de Vossa
Conceição, fostes confirmada em graça e tornada pura. Vossa pureza
intemerata foi outrora figurada naquela misteriosa sarça, que, rodeada de
chamas, permanecia ilesa. Damos graças à Santíssima Trindade, que somente
a vós distinguiu com esse especial privilégio. Ó Virgem Santíssima, alcançainos um total e contínuo distanciamento das sombras e das trevas, sendo
nossa companhia e exemplo, pois somos filhos da luz. Amém.
7. ORAÇÃO DO SENHOR (PAI NOSSO)
JACULATÓRIA: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que
recorremos a vós.
8. BÊNÇÃO FINAL (como o primeiro dia)

4. LEITURA DA PALAVRA DE DEUS (At 1, 12-14)
5. A PALAVRA SE FAZ ORAÇÃO
1. Redentor nosso, que em tudo soubestes amar e servir, assim com a
Virgem Imaculada, fazei-nos fiéis servidores do Reino de Deus.
R. Senhor, que a vossa Mãe interceda por nós!
2. Senhor Jesus, que demonstrastes vosso amor pelos pobres e doentes,
a exemplo de Maria, ajudai-nos firmes em nossa missão.
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OITAVO DIA
1. INVOCAÇÃO DO AUXÍLIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
(como o primeiro dia)
2. CANTO (à escolha)
3. PETIÇÃO – É nosso dever expressar e difundir o culto à Virgem
Maria. Por isso, em sinal de piedade e devoção visitaremos durante o ano,
pelo menos, um Santuário mariano.
ORAÇÃO DO DIA – OREMOS (pausa) – Virgem Puríssima,
concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante toda bela e sem
mancha. Gloriosa Virgem Maria, cheia de graça, Mãe de Deus, Rainha dos
Anjos e dos homens. Nós vos saudamos humildemente como Mãe de nosso
Salvador. Dignai-vos, nós vos rogamos, a receber nossa sincera veneração,
que nesta novena vos consagramos. Vós sois o seguro asilo dos pecadores,
consoladora dos aflitos e saúde dos enfermos. Por isso recorremos a vós. Sois
Mãe de misericórdia e, por esse título, não podeis deixar de vos enternecer
à vista de nossas necessidades. Na comunhão dos santos, depois de Jesus
Cristo, sois nossa esperança, e, por essa razão, não podemos deixar de
reconhecer a terna confiança que depositamos em vós. Fazei-nos dignos de
sermos chamados de vossos filhos, para que possamos confiadamente dizervos: mostrai-nos que é nossa Mãe! Amém

uma só alma e que todos os fiéis perseverem unânimes na oração com Maria,
Mãe de Jesus.
3. Deus, fonte inesgotável de vida e fidelidade, como Maria queremos
ser fiéis; ajuda-nos a viver o Evangelho e a sermos fiéis a seus ensinamentos.
(Preces espontâneas)
6. ORAÇÃO CONCLUSIVA – Ó Virgem Maria, em Vossa Conceição,
Deus conferiu-lhe uma graça maior e mais copiosa do que tiveram todos
os Anjos e todos os Santos no auge de seus merecimentos. Como aurora
esplendíssima, despontastes no horizonte desta vida, sem nenhuma névoa
que ofuscasse, por pouco que fosse, vosso límpido brilho. Demos graças à
suma bondade da Santíssima Trindade, que vos enriqueceu com tal privilégio.
Senhora, Virgem Imaculada, fazei que correspondamos à graça divina,
assumindo nosso batismo e nossa missão. Amém.
7. ORAÇÃO DO SENHOR (PAI NOSSO)
JACULATÓRIA: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que
recorremos a vós.
8. BÊNÇÃO FINAL (como o primeiro dia)

4. LEITURA DA PALAVRA DE DEUS (Lc 2, 21-32)
5. A PALAVRA SE FAZ ORAÇÃO
1. Deus, autor de tantas maravilhas, que fizestes a Imaculada Virgem
Maria participar em corpo e alma da glória de Cristo, conduzi à mesma glória
a humanidade inteira.
R. Virgem Imaculada, rogai a Deus por nós!
2. Fazei, Senhor, que vossa Igreja seja, na caridade, um só coração e
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NONO DIA
1. INVOCAÇÃO DO AUXÍLIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
(como o primeiro dia)
2. CANTO (à escolha)
3. PETIÇÃO – Diante das provações e perseguições, recorramos à
Virgem Maria. Sigamos seu exemplo de obediência e docilidade aos mandatos
e desejos de Deus.
ORAÇÃO DO DIA – OREMOS (pausa) – Virgem Puríssima,
concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante toda bela e sem
mancha. Gloriosa Virgem Maria, cheia de graça, Mãe de Deus, Rainha dos
Anjos e dos homens. Nós vos saudamos humildemente como Mãe de nosso
Salvador. Dignai-vos, nós vos rogamos, a receber nossa sincera veneração,
que nesta novena vos consagramos. Vós sois o seguro asilo dos pecadores,
consoladora dos aflitos e saúde dos enfermos. Por isso recorremos a vós. Sois
Mãe de misericórdia e, por esse título, não podeis deixar de vos enternecer
à vista de nossas necessidades. Na comunhão dos santos, depois de Jesus
Cristo, sois nossa esperança, e, por essa razão, não podemos deixar de
reconhecer a terna confiança que depositamos em vós. Fazei-nos dignos de
sermos chamados de vossos filhos, para que possamos confiadamente dizervos: mostrai-nos que é nossa Mãe! Amém

3. Jesus Cristo, Princípio e Fim, amastes vossos eleitos com verdadeiro
amor, em Maria coroada de esplendor demonstrou seu mistério redentor,
concedei à vossa Igreja fidelidade e paz constante. (Preces espontâneas)
6. ORAÇÃO CONCLUSIVA – Ó viva luz de santidade e exemplo de
pureza, Virgem e Mãe, Maria Santíssima, Vós, apenas concebida, adorastes
profundamente a Deus e lhe destes graças porque, por meio de vós, acabada
a antiga maldição, desceu uma grande bênção sobre os filhos de Adão. Ó
Senhora, fazei que essa bênção acenda em nosso coração um grande amor
para com Deus; inflamai-o, para que constantemente amemos o mesmo
Senhor e depois gozemos eternamente no Paraíso, onde possamos dar-lhe
as mais vivas graças pelos singulares privilégios a vós concedidos e possamos
também ver-vos coroada de tamanha glória! Amém.
7. ORAÇÃO DO SENHOR (PAI NOSSO)
JACULATÓRIA: Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que
recorremos a vós.
8. BÊNÇÃO FINAL (como o primeiro dia)

4. LEITURA DA PALAVRA DE DEUS (Ap 12, 1-17)
5. A PALAVRA SE FAZ ORAÇÃO
1. Senhor Jesus, passastes pelo mundo fazendo o bem, como Maria,
ajudai-nos a sermos caridosos e solidários para com nossos irmãos e irmãs.
R. Virgem Imaculada, Mãe de Jesus, ajudai-nos!
2. Jesus, Pastor e Guia, vós conduzis vosso rebanho às verdes pastagens,
apesar de nossa fraqueza, fazei-nos fortes e confiantes como Maria, vossa Mãe.
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Bênçãos Diversas
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Celebração de bênção da família

RITOS INICIAIS
1. Reunida a família, o celebrante saúda os presentes, dizendo:
Em nome do Pai...
A paz esteja nesta casa e com todos os que nela habitam.
Todos respondem:
Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
2. O celebrante prepara os presentes para receberem a bênção:
Nossa visita nesta casa tem como finalidade trazer o próprio Cristo para
habitá-la, ele vem trazer a paz e a felicidade para todos que aqui habitam. Isso
se realizará sobretudo pela leitura da palavra de Deus e pela oração da Igreja.
Neste ano, celebramos o ano vocacional camiliano. Nossa visita quer também
despertar na família a solidariedade para com os seus membros doentes. São
Camilo, patrono dos doentes e dos profissionais de saúde, nos deixou a lição
de que os doentes são as pupilas dos olhos de Deus. Preparemos, portanto,
nosso espírito para que, nesta celebração, Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu
Espírito Santo, se digne a nos falar e a nos confortar.
LEITURA DA PALAVRA DE DEUS
3. Um dos presentes ou o próprio celebrante lê um texto da Sagrada
Escritura:
Mt 7, 24-28: “A casa edificada sobre rocha firme”
Escutai, irmãos, as palavras do santo Evangelho, segundo São Mateus:
Naquele tempo, dizia Jesus: “Quem ouve as minhas palavras e as põe
em prática é como o homem prudente, que edificou a sua casa sobre rocha
firme. Caiu a chuva, vieram as torrentes e sopraram os ventos contra aquela
casa; mas ela não caiu, porque estava assente sobre a rocha. Mas quem ouve
as minhas palavras e não as põe em prática é como o homem insensato
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que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes e
sopraram os ventos contra aquela casa; ela desmoronou e foi grande a sua
ruína”. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com
sua doutrina.
4. Ou
Ef 4, 1-6: “Suportai-vos uns aos outros com caridade”
Col 3, 12-25: “Acima de tudo, revesti-vos da caridade”
At 2, 44-4 7: “Partiam o pão em suas casas, tomando o alimento com
alegria e simplicidade de coração”
Lc 19, 1-10: “Hoje chegou a salvação a esta casa”
Jo 1, 35-39: “Foram ver onde Ele morava e ficaram com Ele”
5. Conforme as circunstâncias, pode-se dizer ou cantar um salmo
responsorial ou outro cântico apropriado.

6. Preces
Irmãos: Ao implorarmos a bênção do Senhor sobre vossa família,
recordemos que a união familiar só se pode conservar e aumentar quando
tem sua origem no Senhor. Invoquemo-lo, dizendo:
R. Santificai-nos, Senhor.
Senhor Jesus Cristo, por quem toda a construção cresce com o poder
do Espírito Divino, até formar um templo santo, sede para estes vossos servos,
reunidos em vosso amor, o fundamento sólido de toda a sua vida. R.
Senhor Jesus Cristo, que, vivendo com Maria e José, santificastes a
vida doméstica, ensinai a todos os que moram nesta casa a virtude da mútua
dedicação, pela qual se ordena e se fortalece a vida familiar. R.

Salmo 148, 1-2.3-4.12-13 (R. 13a)
R. Louvai o nome do Senhor.

Senhor Jesus Cristo, que pelos sacramentos da iniciação cristã, elevastes
a dignidade da família natural para formar parte da família espiritual, fazei
que estes vossos servos cumpram fielmente sua missão na Igreja. R

Louvai o Senhor do alto dos céus,
louvai-o nas alturas.
Louvai-o, todos os seus Anjos,
louvai-o, todos os seus exércitos. R.

Senhor Jesus Cristo, que neste ano vocacional camiliano nossa família
seja mais solidária para com os enfermos e que aprendamos de São Camilo
a ter para com os doentes o mesmo amor que uma mãe tem para com seu
único filho doente. R

Louvai-o, sol e lua,
louvai-o, todos os astros luminosos.
Louvai-o, céus dos céus
e águas que estais acima dos céus. R.

Porque nos chamamos e somos realmente filhos de Deus, digamos
confiantemente a oração que Jesus nos ensinou: Pai Nosso...

Jovens e donzelas, velhos e crianças,
louvem todos o nome do Senhor,
porque seu nome é sublime
e exaltou a força do seu povo. R
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7. Oração de Bênção
Oremos: Bendito sejais, Deus, nosso Pai, pela casa que, em vossa
misericórdia, destinastes para ser residência desta família. Concedei a seus
habitantes os dons do Espírito Santo e fazei que manifestem, por sua caridade
diligente, a graça de vossa bênção, de modo que todos os que frequentarem
esta casa encontrem sempre nela o amor e a paz que só vós podeis dar. Por
Nosso Senhor. R. Amém.
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8. Depois da oração de bênção, o celebrante asperge com água benta as
pessoas presentes e a casa, dizendo, conforme as circunstâncias:
Esta água nos recorde nosso Batismo em Cristo, que nos remiu com
sua morte e ressurreição. R. Amém.
9. CONCLUSÃO
Deus vos encha de esperança e alegria na prática de vossa fé.
A paz de Cristo habite em vossos corações.
O Espírito Santo derrame sobre vós seus dons.
Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus todo
poderoso: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.

Bênção das crianças

1.Reunida a assembleia, pode-se cantar o salmo 112 (113) ou outro
cântico apropriado. Terminado o cântico, o ministro diz:
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
A graça e a paz de Deus nosso Pai e de seu Filho, Jesus Cristo, que
manifestou seu amor às crianças, estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
2. O celebrante prepara os presentes para receberem a bênção:
O Filho de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, ao vir ao mundo, assumiu
a condição de criança, que ia crescendo em idade, sabedoria e graça diante de
Deus e dos homens. Mais tarde, acolhia benignamente as crianças e abençoavaas, exaltando sua dignidade e, mais ainda, apresentando-as como exemplo
àqueles que procuravam sinceramente o reino dos Céus. Bem sabemos
que as crianças precisam da ajuda dos adultos para o desenvolvimento de
suas qualidades naturais, das faculdades morais, intelectuais e físicas, a fim
de atingirem de modo mais perfeito a maturidade humana e cristã. Neste
ano vocacional camiliano, invoquemos para elas a bênção divina, para
que nós mesmos cuidemos com solidariedade e amor de nossas crianças,
principalmente as que estão doentes e sofrendo.
LEITURA DA PALAVRA DE DEUS
3. Um dos presentes ou o próprio celebrante lê um texto da Sagrada
Escritura:
Mt 18, 1-5.10: “Quem acolher uma criança, acolhe-Me a Mim”
Escutai, irmãos, as palavras do santo Evangelho segundo São Mateus:
Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaramLhe: “Quem é o maior no reino dos Céus?” Jesus chamou uma criança,
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colocou-a no meio deles e disse-lhes: “Em verdade vos digo: Se não vos
converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos
Céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos
Céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-Me a
Mim. Vede bem. Não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que
os seus Anjos veem constantemente o rosto de meu Pai que está nos Céus”.
4. Ou
Mt 19, 13-15: “Deixai que as crianças se aproximem de Mim”
Mt 21, 14-16: “Da boca das crianças e meninos de peito fizestes sair o
louvor perfeito”
Lc 2, 46-52: “Jesus ia crescendo em sabedoria, idade e graça”
5. Conforme as circunstâncias, pode-se dizer ou cantar um salmo
responsorial ou outro cântico apropriado.
Salmo 99 (100), 2-5 (R. 3c)
R. Nós somos o povo de Deus, as ovelhas de seu rebanho.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
servi o Senhor com alegria,
vinde a Ele com cânticos de júbilo. R.
Sabei que o Senhor é Deus,
Ele nos fez, a Ele pertencemos,
somos seu povo, as ovelhas de seu rebanho. R.
Entrai pelas suas portas, dando graças,
entrai em seus átrios com hinos de louvor, glorificai-O, bendizei seu
nome. R.
Porque o Senhor é bom,
eterna é sua misericórdia,
sua fidelidade estende-se de geração em geração. R
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6. Preces
Irmãos: Ao implorarmos a bênção do Senhor sobre vossa família,
recordemos que a união familiar só se pode conservar e aumentar quando
tem sua origem no Senhor. Invoquemo-lo, dizendo:
R. Santificai-nos, Senhor.
Senhor Jesus Cristo, por quem toda a construção cresce com o poder
do Espírito Divino, até formar um templo santo, sede para estes vossos servos,
reunidos em vosso amor, o fundamento sólido de toda a sua vida. R.
Senhor Jesus Cristo, que, vivendo com Maria e José, santificastes a
vida doméstica, ensinai a todos os que moram nesta casa a virtude da mútua
dedicação, pela qual se ordena e se fortalece a vida familiar. R.
Senhor Jesus Cristo, que, pelos sacramentos da iniciação cristã, elevastes
a dignidade da família natural para formar parte da família espiritual, fazei
que estes vossos servos cumpram fielmente sua missão na Igreja. R
Senhor Jesus Cristo, que neste ano vocacional camiliano nossa família
seja mais solidária para com os enfermos e que aprendamos de São Camilo
a ter para com os doentes o mesmo amor que uma mãe tem para com seu
único filho doente. R
Porque nos chamamos e somos realmente filhos de Deus, digamos
confiantemente a oração que Jesus nos ensinou: Pai Nosso...
7. Oração de Bênção
Oremos: Bendito sejais, Deus, nosso Pai, pela casa que, em vossa
misericórdia, destinastes para ser residência desta família. Concedei a seus
habitantes os dons do Espírito Santo e fazei que manifestem, por sua caridade
diligente, a graça de vossa bênção, de modo que todos os que frequentarem
esta casa encontrem sempre nela o amor e a paz que só vós podeis dar. Por
Nosso Senhor. R. Amém.
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8. Depois da oração de bênção, o celebrante asperge com água benta as
pessoas presentes e a casa, dizendo, conforme as circunstâncias:
Esta água nos recorde nosso Batismo em Cristo, que nos remiu com
sua morte e ressurreição. R. Amém.
9. CONCLUSÃO
Deus vos encha de esperança e alegria na prática de vossa fé.
A paz de Cristo habite em vossos corações.
O Espírito Santo derrame sobre vós seus dons.
Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus todo
poderoso: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.

Bênção dos filhos e jovens

1.Reunida a família ou o grupo de jovens, aquele que preside diz:
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
A graça de Deus Pai, que fez de nós seus filhos adotivos, esteja
convosco.
Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
2. O celebrante prepara os presentes para receberem a bênção:
Com razão, o salmo compara os filhos aos rebentos de oliveira, ao
redor da mesa familiar. Na verdade, eles são não apenas sinal e promessa
da bênção divina, mas também testemunho eficaz da presença de Deus,
que, concedendo o fruto da fecundidade nos filhos, aumenta na família a
felicidade e a alegria. Por isso, deve haver não só o máximo respeito pelos
filhos, mas também o maior cuidado em formá-los convenientemente no
amor e no temor a Deus, para que, cada vez mais conscientes de seus de
veres, progridam em sabedoria e graça e, discernindo e pondo em prática
o que é verdadeiro, justo e santo, sejam no mundo testemunhas de Cristo e
mensageiros do Evangelho.
LEITURA DA PALAVRA DE DEUS
3. Um dos presentes ou o próprio celebrante lê um texto da Sagrada
Escritura:
Tob 4, 5-7.19: “Filho, lembra-te de meus mandamentos.”
Escutai, irmãos, as palavras do Livro de Tobias. Filho, lembra-te do
Senhor todos os dias de tua vida. Evita o pecado e observa seus mandamentos.
Pratica a justiça todos os dias de tua vida e não andes pelos caminhos da
iniquidade, porque, se praticares a verdade, serás feliz nas tuas obras, como
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todos os que seguem a justiça. Dá esmola dos teus bens. Nunca afastes de
algum pobre a tua face, e nunca se afastará de ti a face de Deus. Bendiz o
Senhor em todo o tempo e pede-lhe que oriente os teus caminhos, para que
cheguem a bom termo todos os teus projetos. Porque nem todos os povos têm
o bom conselho, mas é do Senhor que procedem todos os bens. Ele exalta ou
humilha quem Ele quer, segundo os seus desígnios. Lembra-te, filho, dessas
normas e não permitas que elas se apaguem do teu coração.
4. Ou
Mt 19, 13-15: “Deixai que as crianças se aproximem de Mim”
5. Conforme as circunstâncias, pode-se dizer ou cantar um salmo
responsorial ou outro cântico apropriado.
Salmo 127(128), 1-2.3.4-6a (R. 4)
R. Será abençoado quem espera no Senhor.
Feliz de ti que temes o Senhor
e andas em seus caminhos.
Comerás do trabalho de tuas mãos,
serás feliz e tudo te correrá bem. R.
Tua esposa será como videira fecunda,
no íntimo de teu lar;
teus filhos como rebentos de oliveira,
ao redor de tua mesa. R.
Assim será abençoado o homem que teme o Senhor.
De Sião te abençoe o Senhor:
vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida,
e possas ver os filhos de teus filhos. R.
6. Preces
Invoquemos a Deus todo-poderoso, a quem o Senhor Jesus Cristo nos
ensinou a chamar nosso Pai. Digamos com filial confiança:
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R. Pai santo, protegei vossos filhos.
Pai de bondade, que de tal modo amastes os homens, que lhes destes
vosso Filho Unigênito, guardai-nos e defendei-nos, vossos filhos, renascidos
pelo Batismo. R.
Pai de bondade, que pusestes todas as vossas complacências em vosso
amado Filho, Jesus Cristo, ajudai-nos a viver fielmente, no mundo e na Igreja,
a vocação confiada a cada um de nós. R.
Pai de bondade, que confiastes vosso Filho à piedosa guarda de Maria
e de José, fazei que os filhos cresçam em tudo para Cristo. R.
Pai de bondade, que velais com especial amor pela situação dos
abandonados, fazei que todos os jovens a quem falta o afeto familiar, ajudadas
pela comunidade cristã, sintam eficazmente vossa presença paterna. R.
Pai de bondade, que neste ano vocacional camiliano muitos jovens
despertem para o chamado de servir os doentes e pobres, na fileira de São
Camilo. R.
7. Oração de Bênção
Oremos: Pai santo, fonte inesgotável de vida e origem de todos os bens,
nós vos bendizemos e damos graças, porque quisestes alegrar a vida familiar
com o dom dos filhos. Concedei que esses membros mais jovens da família
encontrem na comunidade doméstica o caminho pelo qual aspirem sempre
ao que é mais perfeito e que possam chegar um dia, com vosso auxílio, à meta
que lhes está assinalada. Por Cristo Nosso Senhor.
R. Amém.
8. Depois da oração de bênção, o celebrante asperge com água benta as
pessoas presentes e a casa, dizendo, conforme as circunstâncias:
Esta água nos recorde nosso Batismo em Cristo, que nos remiu com
sua morte e ressurreição. R. Amém.
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9. CONCLUSÃO
O Senhor vos guarde e vos faça crescer em seu amor, para que vivais
dignamente conforme a vocação a que fostes chamados. Amém.

Celebração de bênção dos idosos

RITOS INICIAIS
1. Reunida a família, o celebrante saúda os presentes, dizendo:
Em nome do Pai...
A paz esteja nesta casa e com todos os que nela habitam.
Todos respondem:
Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
2. O celebrante prepara os presentes para receberem a bênção:
O tempo da velhice é um dom de Deus, que deve ser recebido com
gratidão. Nossos irmãos já avançados em idade podem transmitir-nos as riquezas
da experiência e da vida cristã. Em união com eles, demos graças a Deus e lhe
imploremos o auxílio divino, para que se fortaleça sua esperança e confiança.
LEITURA DA PALAVRA DE DEUS
3. Um dos presentes ou o próprio celebrante lê um texto da Sagrada
Escritura:
Lc 2, 25-32.36-38: “Esperando a consolação de Israel”
Escutai, irmãos, as palavras do santo Evangelho segundo São Lucas:
Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso,
que esperava a consolação de Israel; e o Espírito Santo estava nele. O Espírito
Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor; e
veio ao templo, movido pelo Espírito. Quando os pais trouxeram o Menino
Jesus para cumprirem as prescrições da lei no que lhes dizia respeito, Simeão
recebeu-o em seus braços e bendisse a Deus, exclamando: “Agora, Senhor,
segundo vossa palavra, deixareis ir em paz vosso servo, porque meus olhos
viram vossa salvação, que pusestes ao alcance de todos os povos: luz para se
revelar às nações e glória de Israel, vosso povo”. Havia também uma profetiza,
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Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser. Era de idade muito avançada e tinha
vivido casada sete anos após o tempo de donzela e viúva até os oitenta e quatro.
Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações.
Estando presente na mesma ocasião, começou também a louvar a Deus e a
falar acerca do Menino a todos os que esperavam a libertação de Israel.
4. Ou
Sb 4, 8-9: “A verdadeira longevidade é a vida sem mancha”
Fl 3, 20; 4, 1: “Esperamos o Salvador”
5. Conforme as circunstâncias, pode-se dizer ou cantar um salmo
responsorial ou outro cântico apropriado.
Salmo 70 (71), 1-6.14-15 (R. 12b)
R. Senhor, vinde em meu auxílio.
Em Vós, Senhor, me refugio,
jamais serei confundido.
Por vossa justiça, socorrei-me e salvai-me,
prestai-me ouvidos e libertai-me. R.
Sede para mim um refúgio seguro,
a fortaleza da minha salvação.
Meu Deus, salvai-me do pecador,
do homem iníquo e violento. R.

6. Preces
Invoquemos a Deus Pai todo-poderoso, que em todas as idades nos
renova e nos fortalece na juventude de sua graça, e supliquemos com toda a
confiança:
R. Senhor, vinde em nosso auxílio.
Deus de misericórdia, que revelastes vosso Filho a Simeão e Ana, que
esperavam a redenção de Israel, fazei que estes vossos servos vejam com os
olhos da fé vossa salvação e se alegrem com a consolação do Espírito Santo. R.
Vós, que por meio do vosso Filho prometestes alívio e paz a todos
os que no mundo estão cansados e oprimidos, fazei que estes vossos servos
levem com paciência todos os dias sua cruz. R.
Vós, que a todos mostrais vossa infinita bondade e generosidade,
principalmente pelo exemplo de São Camilo, fazei que a estes vossos servos
nunca lhes falte a devida consolação e afabilidade de seus parentes e amigos.
R.
Porque nos chamamos e somos realmente filhos de Deus, digamos
confiantemente a oração que Jesus nos ensinou: Pai Nosso...

Sois Vós, Senhor, minha esperança,
minha confiança desde a juventude.
Desde o nascimento vós me sustentais,
desde o seio materno sois meu protetor. R.

7. Oração de Bênção
Oremos: Senhor nosso Deus, que concedestes a estes vossos servos,
entre as vicissitudes de sua vida, a graça de esperar sempre em vós e de
saborear e ver como sois bom, nós vos bendizemos pelos dons abundantes
que de vós receberam ao longo de tantos anos e para eles pedimos vossa
contínua proteção, para que vivam na alegria da juventude de espírito sempre
renovada, gozem de vigor corporal e procurem, com seu modo de proceder,
dar a todos um belo testemunho. Por Cristo Nosso Senhor. R. Amém.

Em Vós espero sempre
e multiplicarei vossos louvores.
minha boca proclamará vossa justiça,
dia após dia vossa infinita salvação. R.

8. Depois da oração de bênção, o celebrante asperge com água benta as
pessoas presentes e a casa, dizendo, conforme as circunstâncias:
Esta água nos recorde o nosso Batismo em Cristo, que nos remiu com
a sua morte e ressurreição. R. Amém.
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9. CONCLUSÃO
Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco e vos defenda.
R. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo guie todos os vossos passos e vos proteja de
todos os perigos.
R. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo vele por vós, vos conserve e vos abençoe.
R. Amém.
Por fim abençoa todos os presentes, dizendo:
E a vós todos aqui presentes, abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo.
R. Amém.

Celebração de bênção da saúde aos enfermos

RITOS INICIAIS
1. Reunida a família, o celebrante saúda os presentes, dizendo:
Em nome do Pai...
A paz esteja nesta casa e com todos os que nela habitam.
Todos respondem:
Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
2. O celebrante prepara os presentes para receberem a bênção:
Nosso Senhor Jesus Cristo, que passou fazendo o bem e curando todos
os sofrimentos e enfermidades, recomendou a seus discípulos que cuidassem
dos enfermos, pusessem as mãos sobre eles e os abençoassem em seu nome.
Nesta celebração, encomendaremos a Deus nossos irmãos doentes, para
que possam suportar com paciência os sofrimentos do corpo e do espírito,
sabendo que, assim como tomam parte nos sofrimentos de Cristo, também
tomarão parte em sua consolação.
LEITURA DA PALAVRA DE DEUS
3. Um dos presentes ou o próprio celebrante lê um texto da Sagrada
Escritura:
2 Cor 1, 3-7: “Deus de toda a consolação”
Escutai, irmãos, as palavras do apóstolo São Paulo aos Coríntios.
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e
Deus de toda a consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações,
para podermos também consolar aqueles que estão atribulados, por meio
do conforto que nós mesmos recebemos de Deus. Porque assim como
abundam em nós os sofrimentos de Cristo, também por Cristo abunda
nossa consolação. Se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação;
se somos consolados, é para vossa consolação, a fim de suportardes com
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fortaleza os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Nossa esperança a
vosso respeito é firme, porque sabemos que, participando nos sofrimentos,
também participareis na consolação.
4. Ou
Mc 6, 43-46: “Colocavam os doentes nas praças públicas”
Mt 11, 28-30: “Vinde a mim e eu vos aliviarei”
5. Conforme as circunstâncias, pode dizer-se ou cantar um salmo
responsorial ou outro cântico apropriado.
Salmo 101(102), 2-3. 16-18. 24-25.29 (R. 2)
R. Ouvi, Senhor, minha oração,
Chegue até Vós meu clamor.
Ouvi, Senhor, minha oração,
chegue até Vós meu clamor.
Não escondais vosso rosto no dia de minha aflição.
Inclinai para mim vosso ouvido;
no dia em que chamar por Vós,
respondei-me sem demora. R.
Os povos temerão, Senhor, vosso nome,
todos os reis da terra vossa glória.
Quando o Senhor reconstruir Sião
e manifestar sua glória,
atenderá a súplica do infeliz
e não desprezará sua oração. R.
Ele deixou-me sem forças pelo caminho
e encurtou meus dias.
Meu Deus, eu Vos peço,
não me leveis a meio da vida.
Os filhos dos vossos servos hão de permanecer
e sua descendência se perpetuará para sempre. R.
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6. Preces
Invoquemos o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador para que conforte,
com a sua graça, nossos irmãos doentes, e supliquemos com toda a confiança:
R. Confortai-nos, Senhor.
Vós que viestes ao mundo como médico dos corpos e das almas, para
curar nossas enfermidades: R.
Vós que vos apresentastes ao mundo como homem de dores, suportaste
nossos sofrimentos e tomastes sobre vós nossas tribulações: R.
Vós que quisestes tornar-vos semelhante em tudo a vossos irmãos,
para vos compadecerdes deles: R.
Vós que quisestes experimentar as fraquezas da natureza humana, para
nos libertardes de todo o mal: R.
Vós que tivestes vossa Mãe junto à cruz, associada a vossos sofrimentos,
e no-la destes como nossa Mãe: R.
Porque nos chamamos e somos realmente filhos de Deus, digamos
confiantemente a oração que Jesus nos ensinou: Pai Nosso...
7. Oração de Bênção
Oremos: Senhor nosso Deus, que enviastes ao mundo vosso Filho,
para tomar sobre si os nossos sofrimentos e suportar nossas dores, nós vos
suplicamos pelos nossos irmãos doentes: fortalecei sua paciência e reanimai
sua esperança, para que possam, com vossa bênção, superar a enfermidade e
alcancem, com vossa ajuda, um completo estabelecimento. Por Cristo Nosso
Senhor. R. Amém.
8. Depois da oração de bênção, o ministro convida todos os presentes
a invocar a proteção de Nossa Senhora, o que se pode fazer cantando ou
recitando uma antífona mariana, p.ex., Sub tuum praesidium (À vossa
proteção) ou Salve, regina (Salve, rainha).
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9. Depois, o celebrante asperge com água benta as pessoas presentes e
a casa, dizendo, conforme as circunstâncias:
Esta água nos recorde nosso Batismo em Cristo, que nos remiu com
sua morte e ressurreição. R. Amém.
10. CONCLUSÃO
Deus Pai vos (te) abençoe.
R. Amém.
O Filho de Deus vos (te) dê saúde.
R. Amém.
O Espírito Santo vos (te) ilumine.
R. Amém.
Por fim, abençoa todos os presentes, dizendo:
E a vós todos aqui presentes, abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo.
R. Amém.

Celebração de bênção aos profissionais da saúde

RITOS INICIAIS
1. Reunidos os profissionais da saúde, o celebrante saúda os presentes,
dizendo:
Em nome do Pai...
A paz esteja nesta casa e com todos os que nela habitam.
Todos respondem:
Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.
2. O celebrante prepara os presentes para receberem a bênção:
Deus, que é amor, querendo tornar os homens participantes de seu
amor, enviou seu Filho ao mundo para socorrer os homens e ajudá-los
benignamente em suas doenças, fraquezas ou adversidades. Por seu lado,
Jesus Cristo manifestou tão grande amor para com seus irmãos que declarou,
como feito a si mesmo, que tudo o que lhes fizessem fariam a ele; chamou
“benditos de seu Pai” os misericordiosos e prometeu-lhes a vida eterna. Neste
ano vocacional camiliano, imploremos a abundante bênção do Senhor sobre
os profissionais da saúde que, a exemplo de São Camilo, auxiliam seus irmãos
doentes.
LEITURA DA PALAVRA DE DEUS
3. Um dos presentes ou o próprio celebrante lê um texto da Sagrada
Escritura:
Mt 25, 31-46: “Tudo o que fizestes a um dos meus irmãos mais
pequeninos, a Mim o fizestes”
Escutai, irmãos, as palavras do santo Evangelho segundo São Mateus.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Quando o Filho do homem
vier em sua glória com todos os seus Anjos, sentar-Se-á no seu trono glorioso.
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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’. Dirá então aos que estiverem à sua esquerda:
‘Afastai-vos de Mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demônio
e os seus anjos. Porque tive fome e não Me destes de comer; tive sede e não
Me destes de beber; era peregrino e não Me recolhestes; estava sem roupa
e não Me vestistes; estive doente e na prisão e não Me fostes visitar’. Então
também eles Lhe hão-de perguntar: ‘Senhor, quando é que Te vimos com
fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não Te
prestamos assistência?’ E Ele lhes responderá: ‘Em verdade vos digo: Quantas
vezes o deixastes de fazer a um destes meus irmãos mais pequeninos, também
a Mim o deixastes de fazer’. Estes irão para o suplício eterno, e os justos para
a vida eterna”.
4. Ou
Tob 12, 6-15: “Praticai o bem e nenhum mal vos atingirá”
Mc 2, 1-12: “Trouxeram a Jesus um paralítico, transportado por quatro
homens”
5. Conforme as circunstâncias, pode dizer-se cantar ou dizer um salmo
responsorial ou outro cântico apropriado.

A todo instante bendirei o Senhor,
seu louvor estará sempre em minha boca.
Minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes. R.
Enaltecei comigo o Senhor
e exaltemos juntos seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
libertou-me de toda a ansiedade. R.
Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias. R.
Temei o Senhor, vós os seus fiéis,
porque nada falta aos que o temem.
Os poderosos empobrecem e passam fome,
aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma. R.
Vinde, filhos, escutai-me:
vou ensinar-vos o temor do Senhor.
Qual é o homem que ama a vida
que deseja longos dias de felicidade? R.
6. Preces
São Camilo, inspirado na palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo,
cuidou de todos os doentes como uma mãe cuida de seu único filho doente,
deixando-nos o exemplo, para que sigamos seus passos. Confiados em seu
amor infinito de Deus, invoquemo-lo dizendo:
R. Ensinai-nos, Senhor, a servir os irmãos.

Salmo 33 (34), 2-7. 10-13 (R. 9a)
R. Vede como o Senhor é bom.

Senhor Jesus Cristo, que por nosso amor vos fizestes pobre e viestes
ao mundo, não para ser servido mas para servir, ensinai-nos a amar nossos
irmãos e a ajudá-los nas necessidades. R.
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Senhor Jesus Cristo, que pela vossa redenção inaugurastes um mundo
novo, para que nele os homens se tornem solidários entre si e se amem como
irmãos, fazei que também nós colaboremos com diligência para instaurar na
terra um modo de viver solidário e fraterno. R.

9. Depois, o celebrante asperge com água benta, dizendo, conforme as
circunstâncias:
Esta água nos recorde o nosso Batismo em Cristo, que nos remiu com
a sua morte e ressurreição. R. Amém.

Senhor Jesus Cristo, que quereis tornar todos os homens participantes
de vossos benefícios, fazei que haja em vosso povo muitos jovens generosos,
que, movidos por vossa caridade, se dediquem à assistência dos pobres e
necessitados. R.

10. CONCLUSÃO
Deus Pai vos (te) abençoe.
R. Amém.
O Filho de Deus vos (te) dê saúde.
R. Amém.
O Espírito Santo vos (te) ilumine.
R. Amém.
Por fim, abençoa todos os presentes, dizendo:
E a vós todos aqui presentes, abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo.
R. Amém.

Senhor Jesus Cristo, que, em vossa imensa piedade, quisestes que
Maria, vossa Mãe, fosse nossa Mãe também, fazei que, recorrendo à sua
proteção, sintamos continuamente seu auxílio celeste. R.
Irmãos, oremos a Deus, que é amor, para que nos inflame no fogo do
Espírito Santo e nos torne fervorosos no amor recíproco, como Cristo nos
amou.
Conforme as circunstâncias, todos oram em silêncio durante algum
tempo.
7. Oração de Bênção
Oremos: Bendito sejais, Senhor Deus de misericórdia, que em São
Camilo nos destes um admirável exemplo de caridade e por ele nos ensinastes
a concretude do mandamento do amor: dignai-vos a abençoar estes vossos
servos, que se entregam generosamente ao auxílio dos irmãos e fazei que,
nas necessidades urgentes, Vos sirvam fielmente na pessoa do próximo com
todo o seu coração e com todas as suas forças. Por Nosso Senhor Jesus Cristo
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
R. Amém.
8. Depois da oração de bênção, o ministro convida todos os presentes
a invocar a proteção de Nossa Senhora, o que pode fazer-se cantando ou
recitando uma antífona mariana, p.ex., Sub tuum praesidium (À vossa
proteção) ou Salve, regina (Salve, rainha).
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Oração do Ano Vocacional

Senhor, Deus da vida e fonte de toda graça,
que nos chamastes a sermos bons samaritanos: aqui estamos.
Vós nos enviastes a anunciar vosso Reino e a curar os enfermos,
porque muito nos amais (cf. Lc 9,2).
Em Jesus Cristo, vosso Filho, buscamos o sentido e a fidelidade
para avante levar nossa missão: cuidar dos doentes e sofredores.
Pela força e a graça de vosso Espírito, constantemente,
revigorais e renovais nosso chamado batismal.
Como Maria, a Rainha dos Ministros dos Enfermos,
queremos amar e servir.
Auxiliai-nos, em nosso cotidiano, para que sejamos mensageiros de vida
e esperança, pois em vossa providência acreditamos.
Em Vós, nos movemos e novas criaturas somos (cf. Ap 21,5).
Aos doentes, desejamos ser sinal vivo do afeto e do carinho maternal.
Esperamos o despertar de muitas santas e generosas vocações, para viverem
o carisma da misericórdia.
Hoje e sempre rendemos graças a Deus,
o Pai das misericórdias (cf. 2Cor 1,3), que nos deu o dom da vocação
camiliana: “de cuidar dos doentes com competência, dedicação e amor”.
Doravante testemunhemos com a vida os valores ensinados por São Camilo,
para que nosso viver seja sempre mais leve, alegre e profético,
porque em nosso peito bate um coração solidário com os que sofrem.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio agora e sempre.
Amém.
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Novos em Cristo para amar e servir
(L. Pe. Gilmar Antônio Aguiar, M. Pe. Fábio Eduardo Pinto)
1. O caminho é longo, feito de amor, doação.
O passado queremos olhar com gratidão.
Para viver o presente, com paixão.
E seja nosso futuro esperança e missão.
Somos novos em Cristo. Para amar e servir.
De coração solidário. Destemidos a seguir.
2. A cruz vermelha que no peito trazemos.
É sinal de fé e amor que queremos.
Todos juntos, irmanados na missão.
Para amar e servir, de alma e coração.
3. Nossa missão é a caridade semear.
No hospital uma plantinha a brotar.
Com São Camilo, aprender a amar.
Na “nova escola” toda vida entregar.
4. Para curar a dor enviados nós somos.
Pelas praças sofredores encontramos.
Em seus rostos é Jesus que enxergamos.
Num gesto de amor, toda a vida entregamos.
5. Com alegria horizontes buscamos.
Aos doentes e pobres nos consagramos.
Como Maria, por estradas caminhamos.
Com amor de mãe dos enfermos cuidamos.
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Hinos e Cânticos
CELEBRAÇÃO DE ENCERRAMENTO
DO ANO VOCACIONAL CAMILIANO
08.12.2019
(SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA) –
Missa solene no Santuário São Camilo, Rio de Janeiro;
(para as celebrações locais fazer memória da peregrinação
da imagem de São Camilo, rezando a Oração
e entoando o Hino do Ano Vocacional)
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Cantos

1. IMACULADA
(L: J. THOMAZ FILHO E M: FREI FABRETI)
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 este
chão.
2. Olhos abertos pra sede do povo, passo bem firme que o medo
desterra, mãos estendidas que os tronos renegam: Reino de Deus que renova
esta terra!
3. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade: que nossos passos se tornem
memória. Do amor fiel que Maria gerou: Reino de Deus atuando na história!
2. PELAS ESTRADAS DA VIDA
(M. ESPINOSA)
1. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás; contigo pelo caminho,
Santa Maria vai.
Oh! Vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. (bis)
2. Mesmo que digam os homens: “Tu nada podes mudar!” Luta por um
mundo novo de unidade e paz.
3. Se pelo mundo, os homens, sem conhecer-se vão, não negues nunca
a tua mão a quem te encontrar.
4. Se parecer tua vida inútil caminhar, pensa que abres caminho, outros
te seguirão!
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3. SANTA MÃE MARIA
(JOSÉ ACÁCIO SANTANA)
1. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos seu manto cor de anil!
Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa padroeira do Brasil!
Ave Maria, Ave Maria. (bis)
2. Com amor divino, guarda os peregrinos, nesta caminhada para o
além! Dá-lhes companhia, pois também, um dia, foste peregrina de Belém!
3. Mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu.
Com justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil!
4. MARIA DE NAZARÉ
(PE. ZEZINHO, SCJ)
1. Maria de Nazaré, Maria me cativou. Fez mais forte minha fé 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 para virgem de Nazaré. Menina que
Deus amou e escolheu para 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!
2. 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 para seu Deus, Maria do povo meu.
5. CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(M: FÁTIMA M. GABRIELLI)
Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente a
vós e, em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro
a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a
vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me //: como filho e
propriedade vossa, amém//:
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6. SALVE RAINHA, MÃE DE DEUS
1. Salve Rainha, Mãe de Deus, és Senhora nossa Mãe, nossa doçura,
nossa luz, doce Virgem Maria.
2. Nós a ti clamamos, filhos exilados, nós a ti voltamos nosso olhar
confiante. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor, dá-nos teu Jesus, ó
Mãe, quando a noite passar.
3. Salve, Rainha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão, ó Mãe clemente,
mãe piedosa, doce Virgem Maria!
7. O SENHOR FEZ EM MIM MARAVILHAS (LC 1, 46-55)
O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é seu nome.
1. Minh´alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus,
meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as
gerações hão de chamar-me de bendita.
2. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome! Seu amor
para sempre se estende sobre aqueles que o temem.
3. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos; derruba os
poderosos de seus tronos e eleva os humildes.
4. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel,
seu servidor, fiel a seu amor.
5. Como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus
filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo desde agora e
para sempre, pelos séculos, Amém!
8. ENSINA TEU POVO A REZAR
(PE. ZEZINHO, SCJ)
Ensina o teu povo a rezar, Maria Mãe de Jesus, que um dia teu povo
desperta e, na certa , vai ver a luz, que um dia teu povo se anima e caminha
com teu Jesus.
1. Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria mulher, //: ensina a teu
povo teu jeito de ser o que Deus quiser. //:
2. Maria Senhora nossa, Maria do povo, povo de Deus, //: ensina o teu
jeito perfeito de sempre escutar teu Deus. //:
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9. SENHORA DE TODOS OS CAMINHOS
(IR. ISABEL E FREI FABRETI)
1. Senhora de todos os caminhos, Senhora da esperança, Estrela que é
luz pra caminhada, vem mostrar-nos, ó Mãe, a estrada.
Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, caminhaste rumo a teu Senhor!
Vem olhar nosso caminho, para que ninguém ande sozinho.
2. Maria, modelo dos chamados, queremos dizer o sim, contigo plantar
o Reino novo: ó Maria, caminha com teu povo.
10. COM MINHA MÃE ESTAREI
(D.R.)
1. Com minha Mãe estarei, na santa glória um dia; junto à Virgem
Maria, no céu triunfarei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. (bis)
2. Com minha Mãe estarei, aos anjos me juntando, do Onipotente ao
mando, hosanas lhe darei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. (bis)
3. Com minha Mãe estarei, então coroa digna, de sua mão benigna,
feliz receberei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. (bis)
4. Com minha Mãe estarei e sempre, neste exílio de seu piedoso auxílio,
com fé me valerei. No céu, no céu, com minha mãe estarei. (bis)
11. MARIA DAS VOCAÇÕES
1. Nunca me esqueço, Maria, de teu jeito sereno de ser. Recordo teu sim
generoso. Olhar gracioso de mãe e mulher. Bem-aventurada Maria, contigo
aprendi a viver. E hoje eu respondo meu sim e, sem medo, eis-me aqui. Pra
viver só de amor
Vocação é sem medo, dizer sempre sim. É gritar que o amor não tem
fim, sendo fiel em sua missão. Vocação é deixar tudo, tudo e partir. É tomar
sua cruz e seguir. Na paz infinita de Cristo Jesus.
2. Te vejo, Bendita Maria, tão pura e tão cheia de luz. Rainha da paz,
mãe da Igreja, amor e beleza do Deus salvador. Humilde e serena Maria,
contigo aprendi a viver. E hoje encontrei na verdade a felicidade de amar e
servir.
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12. HINO A SÃO CAMILO DE LELLIS
(TRADICIONAL)
1. Lá no céu a ti se entoa, ó Camilo hino imortal. E, brilhante, uma
coroa orna a fronte patriarcal. Regozija-te glorioso, grande herói, em teu
Senhor.
Salve apóstolo zeloso, salve serafim de amor.
2. Quantos filhos destemidos, pelejando ao teu pendão. Em teu nome
sempre unidos, alcançaram galardão. Bando forte e numeroso, imolou-se
pela dor.
3. Cá na terra outra fileira, eco faz de bons irmãos. Desfraldando uma
bandeira, glória eterna dos cristãos. Traz no peito caridoso cruz vermelha e
santo ardor.
4. Dos doentes, dos que morrem, ouve o grito de aflição. Nos perigos
que eles correm, de ti esperam salvação. Anjo doce, caridoso, deles sê
consolador.
13. HINO A SÃO CAMILO DE LELLIS
(JOÃO DE ARAÚJO E 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, 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!
2. De dor leitos junto aos quais não mediste, sacrifícios, no puro servir.
E nos olhos de pranto então viste a esperança brilhar e sorrir! Corações mil, a
pulsar, revestidos da grandeza de teu ideal. Também dão a mil rostos sofridos
vivo alento do amor divinal!
3. Dos enfermos, patrono celeste, e de seus servidores no bem. Obra
tal não é tua – soubeste – mas de Cristo e dos anjos também! Pés feridos e
chagas da vida, mas fizeram crescer teu fervor. Pela gente hoje tão excluída,
roga, pois, São Camilo ao Senhor!
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14. CANTO A SÃO CAMILO
(PE. LEOCIR PESSINI)
1. Celebrando Camilo de Lellis, todo o povo se alegra contente, eis que
o antigo e boêmio soldado corre em busca do pobre doente.
2. Foi no meio da estrada da vida, é festa de Nossa Senhora, uma graça
do alto o visita e, prostrando-se ao chão, ele chora.
3. Sacerdote de Cristo se torna, sempre mais a Jesus se assemelha,
funda a Ordem que tem por emblema: “Cruz de amor e de sangue vermelha”.
4. Os que o seguem prometem por voto, consagrar aos doentes a vida,
devolver-lhes a fé e a saúde, assisti-los, talvez, na partida.
5. Glória ao Pai e a seu único Filho, um só Deus na inefável Trindade,
venha a nós seu Espírito Santo, pondo em nós divinal caridade. Amém.

18. NOSSOS OLHOS
Nossos olhos ganharão nova luz com tua presença, Jesus!
19. INDO E VINDO
Indo e vindo, trevas e luz! Tudo é graça, Deus nos conduz!
20 AQUELE QUE VOS CHAMOU
Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou. É fiel, é fiel, fiel é
aquele que vos chamou.

15.JUNTOS NA MISSÃO – HINO DO ANO VOCACIONAL 2006
(PE. GILMAR AGUIAR E PE. FÁBIO PINTO)
1. Vamos juntos viver nossa missão. Ao Deus da vida fazer louvação.
Doar-se totalmente a nosso irmão. Colocando nosso coração nas mãos.
A serviço da vida estamos. Para todos saúde esperamos. Em Deus,
fonte viva buscamos.
2. Ser camiliano é testemunhar o amor. Mostrando que saúde é valor.
Pelas praças esquecidas caminhar. Para a vinha do Senhor convocar.
3. Dia após dia, nossa história escrevemos. Suave convite com amor
acolhemos. Não tememos nem a dor nem a morte. No Senhor, novo ânimo
e nova sorte.
4. Destemidos e amados para amar. Sem temor a vocação testemunhar.
O Reino com alegria anunciar. A paz no mundo vamos todos semear.
16. ONDE REINA AMOR
Onde reina amor, fraterno amor, onde reina amor, Deus aí está.
17. DEUS É AMOR
Deus é amor; arrisquemos viver por amor. Deus é amor, ele afasta o medo.
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Partituras e Cifras
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São Camilo salva os doentes da inundação
do Tibre em 1598
(Explicação acerca da imagem peregrina
de São Camilo para o Ano Vocacional)
Mediante o anúncio da Palavra de Deus e dos Sacramentos da Graça,
a Igreja cumpre sua missão de levar os homens a Cristo Salvador. Numa
perspectiva contemporânea, sobretudo após o Concílio Vaticano II, a Igreja
empenha-se em pensar numa pastoral da cultura, conduzindo os fiéis a
encontrarem Deus, a partir do belo. Nesse sentido, a Igreja nos apresenta a Via
pulchritudinis, o Caminho da Beleza. Esse caminho conduz à fé, devido à sua
capacidade de unir os corações para a contemplação do belo, o qual exprime
de alguma forma o mistério de Deus e do homem, apresentando-se como
uma ponte, um instrumento que liga os homens, ajudando-os a encontrar a
beleza do Evangelho a partir de uma simples experiência de encontro com o
belo, que suscita estupor, surpresa, admiração e sobretudo encanto. 1
Quando contemplamos uma obra de arte, somos conduzidos a
experimentar o transcendente, a algo que a ultrapassa. Podemos dizer que a
obra de Pierre Subleyras, São Camilo salva os doentes da inundação do Tibre em
1598, nos traz exatamente esse sentimento: ela nos conduz a contemplarmos
um homem à frente de seu tempo, sobretudo em relação ao cuidado e ao
amor que doava àqueles que atendia. Ao contrário do que muitos dizem, os
santos não são homens do passado mas sim do futuro, eles apontam para o
eterno, para o Absoluto.
A famosa pintura de Pierre Subleyras (artista francês nascido em 25
de Novembro de 1699 e falecido em 28 de Maio de 1749), retrata São Camilo
salvando os doentes do Hospital Santo Espírito, durante a inundação do rio
Tibre, em 24 de dezembro de 1598. Conta-se que essa foi uma das maiores
inundações já registradas em Roma. Camilo passou a noite toda salvando os
doentes e carregou muitos deles sobre seus ombros, sem se preocupar que a
água lhe chegasse até os joelhos. A obra, inspirada nesse episódio de grande
1
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Documento final da Assembleia dos Bispos, Via Pulchritudinis, Roma 2006.
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manifestação de carinho e de cuidado que Camilo tinha para com os doentes,
foi pintada em 1746, especialmente para a ocasião da canonização deste, e foi
conservada em Roma, no Palácio Braschi.
A bela pintura de Subleyras foi a inspiração para a obra do escultor
mineiro Carlos Calsavara, na qual São Camilo carrega nos ombros um
doente. Podemos dizer que essa imagem exprime de forma grandiosa o
santo que queria “ter mil braços para a caridade”, ela nos leva ao cerne da
espiritualidade camiliana. Camilo, sempre inflamado pelo fogo da caridade,
cuidava dos enfermos como uma mãe amorosa cuidava de seu único filho,
como se não tivesse outra preocupação no mundo. A obra de Calsavara nos
mostra a largueza de coração de um homem que não media esforços para
fazer o bem e que não tinha medidas para o amor. Essas belas imagens nos
inspiram a seguirmos a escola da Caridade fundada por São Camilo, obra do
próprio Cristo e sustentada por Ele.
É interessante percebermos a importância de imagens como a
retratada por Subleyras não somente como uma celebração do apostolado de
São Camilo, numa dimensão figurativa, mas também como exemplo daquele
que, por amor, se entrega totalmente ao próximo, vendo nele o próprio
Cristo chagado. Nesse sentido, o compromisso vocacional camiliano, sempre
atento ao cuidado com os doentes, encontra em imagens como a descrita
um lugar importante, tanto por sua grande eficácia evocativa quanto pela
grandiosidade do ensinamento que traz. 2

Calendário celebrativo
02.02.2019
11.02.2019
06.03.2019
07.04.2019
08.04.2019
12.04.2019

21.04.2019
27.04.2019
10.05.2019
22.05.2019
25.05.2019
29.06.2019
14.07.2019
15.08.2019
08.09.2019
15.09.2019
26.09.2019
16.10.2019
02.11.2019
16.11.2019
08.12.2019

2 Sapori Eugenio, Salviucci Insolera lydia, San Camillo de Lellis e i suoi amici – Ordini
religiosi e arte tra Barroco e Rinascimento, Roma 2016.
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FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR / CONVERSÃO DE
SÃO CAMILO (02.02.1575 – 444 ANOS)
DIA MUNDIAL DO ENFERMO – DIA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES
QUARTA-FEIRA DE CINZAS
DIA MUNDIAL DA SAÚDE
BEATIFICAÇÃO DE SÃO CAMILO DE LELLIS (08.04.1742 – 277 ANOS)
ELEVAÇÃO DO COMISSARIADO CAMILIANO BRASILEIRO EM
PROVÍNCIA DA ORDEM POR DECRETO DA CONSULTA GERAL
(12.04.1946 – 73 ANOS)
PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR
MORTE DO FUNDADOR DA PROVÍNCIA CAMILIANA BRASILEIRA,
PE. INOCENTE RADRIZZANI (27.04.1978 – 41 ANOS)
BEM-AVENTURADO HENRIQUE REBUSCHINI, PRESBÍTERO
(10.05.1938 – 81 ANOS)
BEM-AVENTURADA MARIA DOMINGAS BRUN BARBANTINI,
RELIGIOSA (22.05.1868 – 151 ANOS)
NASCIMENTO DE SÃO CAMILO (25.05.1550 – 469 ANOS) – MÁRTIRES
CAMILIANOS DA CARIDADE
SOLENIDADE DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO / CANONIZAÇÃO DE
SÃO CAMILO (29.06.1746 – 273 ANOS)
MORTE DE SÃO CAMILO DE LELLIS (14.07.1614 – 405 ANOS)
SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA / NASCIMENTO
DA OBRA CAMILIANA (15.08.1582 – 437 ANOS)
FESTA DA NATIVIDADE DE NOSSA SENHORA / PRIMEIRA
COMUNIDADE CAMILIANA (08.09.1584 – 435 ANOS)
CHEGADA DOS MISSIONÁRIOS CAMILIANOS AO BRASIL
(15.09.1922 – 97 ANOS)
BEM-AVENTURADO LUÍS TEZZA, PRESBÍTERO (26.09.1923 – 96 ANOS)
BEM-AVENTURADA JOSEFINA VANNINI, VIRGEM
(23.02.1911 – 108 ANOS)
COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS
FESTA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE
SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DE NOSSA SENHORA
PRIMEIRAS PROFISSÕES PERPÉTUAS DOS RELIGIOSOS
CAMILIANOS (08.12.1591 – 428 ANOS)
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