Covid-19

Covid-19

Covid-19

Oração pelo fim deste flagelo

Oração por ocasião
do Dia de Oração e Jejum

Oração para pedir
ajuda, conforto e salvação

Senhor Jesus, Salvador do mundo,

Ó Maria,
Tu resplandeces sempre no nosso caminho
como sinal de salvação e de esperança.
Confiamo-nos a Ti, Saúde dos enfermos,
que junto à cruz foste associada à dor de Jesus,
mantendo firme a tua fé.

Deus Pai, Criador do mundo,
omnipotente e misericordioso,
que por nosso amor
enviaste o teu Filho ao mundo
como médico dos corpos e das almas,
olha para os teus filhos
que neste momento difícil
de desorientação e consternação
em muitas regiões da Europa e do mundo
se voltam para Ti
em busca de força, salvação e alívio.

esperança que não conhece a desilusão,
tem piedade de nós e livra-nos do mal!
A Ti imploramos
a vitória sobre o flagelo deste vírus,
a cura dos doentes,
a proteção dos que estão sãos,
o auxílio para quem presta
cuidados de saúde.
Mostra-nos o teu Rosto de Misericórdia
e salva-nos com o teu grande amor.
Tudo isto te pedimos
por intercessão de Maria,
Tua e nossa Mãe,
que fielmente nos acompanha!
Tu que vives e reinas
pelos séculos dos séculos.
Ámen!
[† Bruno Forte]

Tu, Salvação do povo romano,
sabes do que precisamos
e temos a certeza de que providenciarás
para que, como em Caná da Galileia,
possam voltar a alegria e a festa
depois deste momento de provação.
Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor,
a conformar-nos à vontade do Pai
e a fazer o que Jesus nos disser,
Ele que assumiu sobre si os nossos sofrimentos
e carregou as nossas dores
para nos guiar, através da cruz,
à alegria da ressurreição.
Amém!
Sob a tua proteção procuramos refúgio,
Santa Mãe de Deus.
Não desprezes as nossas súplicas,
nós que estamos na provação,
e livra-nos de todos os perigos,
ó Virgem gloriosa e bendita!
Roma, Santuário do Divino Amor,
11 de março de 2020
Papa Francisco

Livra-nos da doença e do medo,
cura os nossos doentes,
conforta os seus familiares,
dá sabedoria aos nossos governantes,
energia e recompensa aos médicos,
enfermeiros e voluntários,
vida eterna aos defuntos.
Não nos abandones
neste momento de provação,
mas livra-nos de todo o mal.
Tudo isto Te pedimos, ó Pai
que, com o Filho e o Espírito Santo,
vives e reinas pelos séculos dos séculos.
Ámen.
Santa Maria,
Mãe da saúde e da esperança,
roga por nós!
[Bispos da Europa – CCEE e COMECE]

