ORAÇÃO DA FAMÍLIA VICENTINA
Ó Deus, protetor dos indefesos,
olhe compassivo para o povo que sofre diante do perigo de uma pandemia global.
Tem compaixão de nós, mostra tua infinita misericórdia
e guia a mão daqueles que se esforçam para que logo se supere essa situação.
Imprima em nossas entranhas a generosidade para que saibamos auxiliar aos mais frágeis, aos anciãos,
aos sem teto, aos empobrecidos, que são os que mais sofrem as consequências desta crise;
que saibamos estar perto deles e ajudá-los nestes momentos difíceis.
Protege aos médicos e enfermeiros, a todo o pessoal sanitário
que está na linha de frente para deter esta pandemia.
Ilumina sua mente para que logo aconteça a cura.
Pedimos-Te por intercessão de Jesus Cristo, teu filho, nosso Senhor,
protetor dos necessitados. Amém

Oração a São Vicente de Paulo em tempos de pandemia (Jean-Pierre Renouard, CM)
Ó São Vicente de Paulo, nosso pai e nosso modelo,
Vós que durante toda a vossa vida quisestes imitar a Jesus Cristo
Missionário e Servidor, vos encontrastes, em vosso tempo,
diante da enfermidade do povo durante a praga da peste.
Intercedei à Santíssima Trindade em favor de todos
os países do mundo que foram atingidos pelo atual flagelo.
Que sejam curados os corpos e os corações de todas as vítimas.
Ajudai aos cuidadores, apoiai aos entes queridos, inspirai aos investigadores.
Socorrei os que cruzam as portas da morte.
Vós que em vosso tempo destes firmes e corajosas instruções
para lutar contra o mal, vinde resgatar-nos hoje!
Ensinai-nos a dedicar nossas vidas pelos mais vulneráveis,
fortalecei-nos para ajudá-los melhor,
com perseverança e sem imprudência,
com o único desejo de ajudá-los segundo suas necessidades.
Abri nossas mentes à infinita Providência de Deus,
que deixemos Ela atuar com sua vontade plena.
Inspirai-nos, para que sigamos fielmente as instruções das autoridades que estão no comando.
Colocamo-nos em vossas mãos, confiados e animados
por verdadeiros sentimentos de fraternidade e zelo. Amém.

