
 

 
 

ORAÇÃO PARA O 

XXX DIA MUNDIAL DO DOENTE 

11 de fevereiro de 2022 

 
Pai misericordioso, fonte da vida, 
enche-nos da tua misericórdia 
e faz que, caminhando juntos, 
possamos testemunhar o teu cuidado 
para com os excluídos, os que sofrem, 
os que estão sós. 
Fortalece os doentes, os médicos, 
os enfermeiros e todos os cuidadores. 
 
Senhor Jesus, crucificado e ressuscitado, 
ensina-nos a servir e a amar cada irmã e cada irmão. 
Tu que conheces o que é a dor e o abandono 
acompanha todos os doentes 
e os que sofrem no corpo ou no espírito. 
Ensina-nos a encontrar o teu rosto em cada um deles. 
 
Espírito Santo, nosso Paráclito, 
defende a humanidade que necessita de amor e de 
cuidado. 
Socorre a nossa fragilidade e vulnerabilidade. 
Acolhe as nossas fadigas quotidianas e os 
nossos sofrimentos, 
dá-nos a esperança do feliz encontro por toda a 
eternidade. 
 
Maria, testemunha da dor ao pé da cruz, 
olha para nós com o teu amor materno 
e reza por nós. 
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