quais oramos. Sarai suas feridas, perdoai seus pecados e expulsai para longe deles
todos os sofrimentos espirituais e corporais. Concedei-lhes plena saúde na alma e no
corpo, a fim de que, restabelecidos pela Vossa misericórdia, possam retornar às suas
atividades. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.

Oração Final
Senhor,
sinto-Te aqui, à beira da minha cama, segurando as minhas mãos, limpando as minhas lágrimas, aconchegando-me os lençóis, quando a solidão quer deitar-se comigo. Tenho sentido, também, aqui comigo, a Tua Mãe que vela o meu sono e me
aquece o peito. Sei que lhe pediste que ficasse à minha cabeceira, para me ajudar a
lutar contra o medo.
Sei que conheces esta angústia que, às vezes, entra no meu quarto sem bater à porta. Sei que entendes esta dificuldade que tenho em depender de outras mãos, em
precisar de outros braços – abraços , de olhar para a parede branca e não ver nela
senão uma parede branca.
Por isso, meu Amigo, fica comigo esta noite. Porque a noite é feita de um tempo
que não passa e que dói de imobilidade. Manda a manhã acordar mais cedo e trazer
um bocadinho da vida que já nasceu lá fora. Pede ao sol que se levante e me aqueça o quarto, só um bocadinho.
Olha para a pequenez do meu corpo encolhido pela doença. Olha para a minha
fragilidade. Toma a minha dor nas Tuas mãos. Ajuda-me a levar a cruz que se derramou na minha vida e a saber encarar a escuridão com o sorriso que as estrelas me
ensinaram a desenhar, quando eu era pequena.
Fica comigo. Faz-me entender o significado deste sofrimento que, hoje, me dói no
corpo e na alma. Segura a minha vida e não permitas que me perca de mim, da
minha esperança. Não me deixes cair na tentação de obedecer ao abismo que me
puxa e me traz aos olhos este mar que me salga as palavras.
Cuida dos que cuidam de mim. Abençoa as suas vidas. Agradece-lhes, por mim,
cada momento que me oferecem, cada sorriso que me dá confiança, cada palavra,
cada gesto, cada silêncio.
Dá-me coragem para vencer este cansaço e força para continuar a sorrir.

Dia Mundial do Doente
11 de fevereiro de 2015

(disponível em web http://soprodaspalavras.blogspot.pt/2011/02/dia-mundial-dodoente.html)

Projeta-te para Cristo,
no rosto do irmão!

Cântico Final: Pedacinho de Deus
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Cântico Inicial: Na Longa estrada de Jericó
Introdução:
O Dia Mundial do Doente, instituído por intermédio do Papa João Paulo II, em 1992,
constitui anualmente um desafio a cada cristão de olhar o doente como o próximo
que o Bom Samaritano encontrou na estrada de Jericó. Na sua essência é esperado
que em oração nos unamos aos que mais sofrem e que saibamos reconhecer no seu
sofrimento o rosto de Cristo. Solenemente celebramos, pois, o XXIII Dia Mundial do
Doente junto dos doentes das nossas paróquias, levando-lhes a alegria, o alento e a
tranquilidade para que saibam que não estão sós e que são eles próprios a imagem de
Cristo. Saibamos pois projetar-nos para o irmão que sofre e na caridade saibamos
projetar-nos para Cristo.

Leitura Breve:
“Querendo justificar-se, perguntou a Jesus: "E quem é o meu próximo? Em resposta,
disse Jesus: "Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de
assaltantes. Estes tiraram-lhe as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase
morto. Pela mesma estrada descia um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o
outro lado. E assim também um levita; quando chegou ao lugar e o viu, passou para o
outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o
homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas,
derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levouo para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse: 'Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver'. "Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos
assaltantes?" "Aquele que teve misericórdia dele", respondeu o perito na lei. Jesus
lhe disse: "Vá e faça o mesmo". (Lucas 10:30-37)

Oração (todos):
Senhor Jesus,
que na Tua vida terrena
revelaste sempre um afeto
de infinita compaixão pelos doentes,
pousa o Teu olhar sobre os que, através do sofrimento,
testemunham a fé no Teu Amor;
concede-me Senhor,
bem como a todos os meus irmãos e irmãs doentes,
pessoas idosas, deficientes,
ou que sofreram algum acidente,
e também àqueles que os tratam,
a saúde da alma e do corpo.
Aceita, Senhor, a oferta dos nossos males
e, por meio deles,
faz resplandecer a luz da fé
no coração de quantos a abandonaram.
Por intercessão de Maria, Vossa Mãe,
e de todos os Santos,
livra-nos das tristezas do tempo presente,
concede-nos conservar um ânimo inalterável
nas adversidades
e, finalmente, faz-nos saborear
as alegrias do Reino.
Ámen.

Pai-Nosso
Avé Maria

Reflexão:
O amor do Samaritano é comparável ao amor de Deus. Por muitas vezes Deus encontra-nos caídos , cheios de feridas causadas pelos salteadores de nossas almas no caminho da vida. Segura-nos em seus diviníssimos braços e cura a dor e o sofrimento.
Quantas vezes as feridas são muito mais que sangue derramado! Quantas vezes olhamos ao nosso redor e observamos que os mais doentes são os que mais se afastam de
Deus? Que saibamos sempre ser misericordiosos e encontrar o nosso próximo e aproximá-lo do Pai.

Cântico: Deus de amor

Preces:
Supliquemos ao Senhor, invocando-O humildemente, por nossos irmãos
Senhor Jesus escuta a prece de teus fieis e liberta-os do sofrimento físico e psicológico, oremos ao Senhor.
Senhor Jesus alivia a nossa dor e dai-nos a tranquilidade que necessitamos para prosseguir o nosso caminho, oremos ao Senhor.
Preces espontâneas
Curai, Senhor nosso, pela graça do Espírito Santo, os sofrimentos dos enfermos pelos
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