
Intercessores

em tempos 

de pandemia

Santos

da 

Família

Vicentina 



Nossa Senhora das Vitórias
Refúgio dos que sofrem. 

São Miguel Arcanjo
recorre-se a Ele em tempos de crise

e ataques de inimigos.

São Sebastião
soldado e mártir, clamado

durante pestes. 

Santa Rita de Cássia
cuidou de infectados, foi contagiada.

São Roque, 
contraiu doença servindo numa peste.

Santa Dulce dos Pobres
cuidou de doentes.

Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, 
a medalha, sinal das graças de Maria.

Diocese de Vitória da Conquista

entronizou num altar virtual 

santos protetores da COVID-19

https://www.cnbbne3.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/WhatsApp-Image-2020-05-04-at-16.19.20.jpeg


Nossa Senhora 

da Medalha Milagrosa
A manifestação da Virgem Maria 

à Santa Catarina Labouré, noviça

das Irmãs Vicentinas, aconteceu entre

julho e novembro de 1830. 

Uma verdadeira predileção

para com a Família Vicentina. 

Em fevereiro de 1832, eclodiu, 

em Paris, uma epidemia de cólera

que provocou 20 mil mortos. 



Em junho, começaram as

distribuições das primeiras

medalhas de Nossa

Senhora das Graças 

e as curas começaram 

a se multiplicar, 

de modo que o povo 

de Paris começou chamar

a medalha de “milagrosa”.



São Vicente 

de Paulo
(1591-1670) 

Apóstolo 

da 

caridade



São Vicente

se defrontou

durante sua

vida com

guerras, pestes 

e diversas

epidemias.



Sempre deu

firmes e corajosas

instruções 

aos Missionários, 

às Irmãs Vicentina e

às Senhoras da

Caridade 

para lutar contra 

diversos males. 



Margarida Nassau, 
Serva de Deus (1594-1633)
Primeira Filha da Caridade,

encaminhada por S. Vicente,

morreu jovem, (39 anos) de

contágio, servindo aos doentes.



Marta Wiecka
Bem-aventurada (1874-1904)

Nascida na Polônia. Irmã vicentina, 

Filha da Caridade (30 anos).

Trabalhou em hospitais. Em maio de 1904 chegou uma mulher 

com doença extremamente infecciosa. Ela se restabeleceu. 

Ir. Marta se ofereceu para desinfectar o ambiente no lugar de 

uma pessoa encarregada da tarefa. Um pai de família que 

estava apavorado. Foi tomada pela doença e em poucos dias, 

faleceu. Era 30 de maio. Foi beatificada aos 24 de maio de 2008. 



São João Gabriel 

Perboyre (1802-1840)

Primeiro santo da China

martirizado em Wuhan

epicentro da Convid-19.

Com 38 anos de idade, 

foi estrangulado numa cruz, 

sem poder respirar. 

É indicado como protetor

da pandemia do Coronavirus! 



Nasceu na França. 

Como missionário

desenvolveu por três anos

(1835-839) intensos

trabalhos apostólicos

nos arredores de Wuhan.

Sofreu o martírio aos 

11 de fevereiro de 1840.



Teve o privilégio de sofrer 

“a paixão com uma 

semelhança particular 

com a de nosso Redentor” 
(Breve de beatificação). 

Um biógrafo constatou 

32 coincidências!

Foi canonizado por

João Paulo II

aos 02 de junho de 1996.

Paixão de Cristo

Paixão de Perboyre



“Encontrou a cruz  nos caminhos da missão, 

reproduzindo a Paixão de Jesus com 

extraordinária semelhança” (S. João Paulo II).



São Francisco Regis Clet (1748-1820)

Os católicos de Wuhan, 

China, têm grande devoção

por São Francisco Regis Clet,

Missionário Vicentino (72 anos).

tio de S. Gabriel Perbore. 

Foi martirizado 20 anos antes

por extrangulamento na cruz.



São Francisco Regis Clet

Foi canonizado por 

São João Paulo II,

em outubro de 2000,

juntamente com 

outros 33 missionários 

e 87 católicos chineses

mártires.



Fontes 
 https://cmglobal.org/es/2020/04/15/el-primer-santo-de-china-fue-

martirizado-en-una-cruz-en-wuhan/?noredirect=es_ES

 https://cmglobal.org/es/2020/05/05/la-pasion-de-jesus-y-la-pasion-de-
jean-gabriel-perboyre/

 https://www.catholicworldreport.com/2020/04/09/chinas-first-saint-was-
martyred-on-a-cross-in-
wuhan/?fbclid=IwAR0LaB8mbzsc6cGsEhXvsvpIR1kPF0BRagIRknWMyptRdl
HgujKrC6t3gYM

 https://famvin.org/es/2020/04/23/muchas-peticiones-para-que-san-juan-
gabriel-perboyre-cm-sea-nombrado-el-patron-contra-el-
coronavirus/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook#utm_source=rss
&utm_medium=rss&utm_campaign=muchas-peticiones-para-que-san-
juan-gabriel-perboyre-cm-sea-nombrado-el-patron-contra-el-coronavirus

 https://www.cnbbne3.org.br/arquidiocese-de-vitoria-da-conquista-criou-
o-altar-virtual-dos-santos-protetores-da-covid-19/

https://cmglobal.org/es/2020/04/15/el-primer-santo-de-china-fue-martirizado-en-una-cruz-en-wuhan/?noredirect=es_ES
https://cmglobal.org/es/2020/05/05/la-pasion-de-jesus-y-la-pasion-de-jean-gabriel-perboyre/
https://www.catholicworldreport.com/2020/04/09/chinas-first-saint-was-martyred-on-a-cross-in-wuhan/?fbclid=IwAR0LaB8mbzsc6cGsEhXvsvpIR1kPF0BRagIRknWMyptRdlHgujKrC6t3gYM
https://famvin.org/es/2020/04/23/muchas-peticiones-para-que-san-juan-gabriel-perboyre-cm-sea-nombrado-el-patron-contra-el-coronavirus/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=muchas-peticiones-para-que-san-juan-gabriel-perboyre-cm-sea-nombrado-el-patron-contra-el-coronavirus
https://www.cnbbne3.org.br/arquidiocese-de-vitoria-da-conquista-criou-o-altar-virtual-dos-santos-protetores-da-covid-19/

