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ORAÇÃO A SÃO JOÃO GABRIEL PERBOYRE
(P. Andrzej Jarosiewicz, Pároco da basílica de Bolesławiec)

São João Gabriel Perboyre, sacerdote e mártir,
ouve a oração da Igreja a qual servistes por toda a tua vida.
Suplicamos-te a graça de preservar-nos da pandemia do coronavirus
que assola a humanidade e que tem sua origem
nos lugares santificados por tua missão e tua morte como mártir.

Por amor à Igreja, tua família, pedimos-te a cura para todos os enfermos,
força e paciência para os servidores da saúde,
a luz do Espírito Santo para os que governam e buscam deter a pandemia,
a paz de coração para os que se desesperam.

Concede para aqueles que partiram deste mundo por causa da pandemia,
a graça da felicidade sem fim e o consolo de suas famílias,
com a esperança da vida eterna.

Que a oferta de teu martírio por estrangulamento em solo chinês,
obtenha-nos de Deus a graça de livrar-nos da pandemia
que semeia a morte, o medo e a incerteza no mundo de hoje.
Em comunhão contigo e com a Igreja, que amaste até o fim,
seguindo o exemplo do Salvador,
invocamos a intercessão da Mãe da Igreja, assunta ao céu, dizendo:
A vossa proteção recorremos, Ó Santa Mãe de Deus;
Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades;
mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Ó Virgem gloriosa e bendita.

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
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.
(Jean-Pierre Renouard, CM)

ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO À VIRGEM MARIA
em razão da pandemia do novo coronavírus
(do dia 11 de março de 2020, pela qual ele confiou o mundo à proteção da Mãe de Deus,
como sinal de salvação e esperança nesses dias de emergência de saúde)

Ó Maria, Vós sempre resplandeceis
sobre o nosso caminho
como um sinal de salvação e de esperança.
Confiamo-nos a Vós, Saúde dos Enfermos,
que permanecestes, junto da cruz,
associada ao sofrimento de Jesus,
mantendo firme a vossa fé.

Vós, Salvação do Povo cristão,
sabeis do que precisamos e temos a certeza de que no-lo
providenciareis para que, como em Caná da Galileia,
possa voltar a alegria e a festa depois desta provação.
Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos
com a vontade do Pai e a fazer aquilo que nos disser.
Jesus, que assumiu sobre Si as nossas enfermidades e carregou
as nossas dores para nos levar, através da cruz, à alegria
da ressurreição. Amém.
À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus;
não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova
mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.

SÚPLICA À BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA,
SAÚDE DOS ENFERMOS
Conferência Episcopal Italiana, em razão da pandemia do novo coronavírus)

Virgem Mãe de Cristo e da Igreja, gerações de crentes confiantes
em Vós Vos invocaram com o título de saúde dos enfermos.
Olhai para nós, vossos filhos, nesta hora de preocupação e de
sofrimento devido a um contágio que semeia receio e apreensão
nas nossas casas, nos lugares de trabalho e de lazer.
Vós, que conhecestes a incerteza do presente e do futuro e com o
vosso Filho também percorrestes as estradas do exílio, recordai-nos
que Ele é o nosso caminho, verdade e vida e que só Ele, que com a
Sua morte venceu a nossa morte, nos pode libertar de todo o mal.
Mãe dolorosa junto à cruz do Filho, também Vós conhecestes a dor:
suavizai os nossos sofrimentos com o Vosso olhar maternal e com a
Vossa proteção.

Abençoai os doentes, e quem nestes dias vive no
temor, as pessoas que a eles se dedicam com amor e
coragem, as famílias com os pequeninos e os mais
idosos, a Igreja e a humanidade inteira.
Ensinai-nos ainda, ó Mãe, a fazer em cada dia o que
o Vosso Filho diz à Sua Igreja.
Lembrai-nos, hoje e sempre, na provação e na
alegria, que Jesus carregou sobre Si os nossos
sofrimentos, suportou as nossas dores e, com o Seu
sacrifício, acendeu no mundo a esperança de uma
vida que não morre.
Saúde dos enfermos, nossa Mãe e Mãe de todos os
homens, rogai por nós.
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