consolo
na doença

consolo na doença
Esta liturgia é realizada em casa, pela família,
quando uma pessoa do seu meio encontra-se
doente e hospitalizada, impossibilitada,
diante da situação de pandemia, de receber
visita. A família, ou uma só pessoa, escolhe
um momento para realizar este devocional.
Prepare um lugar agradável, acenda uma
vela e siga os passos a seguir:

INVOCAÇÃO
Ó Deus, tu que nos deste a vida,
viviﬁca-nos;
Tu que nos enviaste Jesus Cristo,
salva-nos;
Tu que nos prometeste o Espírito
Santo, fortalece-nos.
Vem, Deus da vida, da salvação e

da consolação, e preenche o
nosso viver.
Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
Leitura bíblica: Salmo 86.1-7
Inclina, SENHOR, os teus ouvidos
e responde-me, pois estou aﬂito
e necessitado.
Preserva a minha alma, pois eu
sou piedoso. Ó Deus meu, salva
o teu servo que em conﬁa.
Compadece-te de mim, ó
Senhor, pois a clamo todo o dia.
Alegra a alma do teu servo,
porque a , Senhor, elevo a
minha alma.Pois tu, Senhor, és
bom e perdoador; rico em

misericórdia para com todos os
que te invocam.
Escuta, SENHOR, a minha oração
e atende à voz das minhas
súplicas.
No dia da minha angús a clamo
a , porque me respondes.
Em silêncio, reﬂe r sobre as palavras do Salmo.

Oração por recuperação física
Deus bondoso, em Jesus Cristo
nos revelaste teu poder sobre
toda doença.
Tu nos prometeste: invoca-me
no dia da angús a; eu te livrarei,
e tu me gloriﬁcarás.
Nós te agradecemos que nos
ouves, nos conheces e nos amas.

Assim pedimos pelo/a
nosso/nossa (pai, mãe, avó, avô,
ﬁlho, ﬁlha...) que está doente:
livra-o/a desta doença. Dá-lhe
novas forças para a vida.
Favorece-o/a em sua
recuperação completa.
Contudo, se os planos forem
outros, então dá a ele/ela e a
nós um coração que conﬁa
plenamente na tua bondade,
para que possamos aceitar o
que não podemos mudar.
Tu és um Deus amoroso e fazes
mais do que pedimos e
compreendemos. Tu és digno de
honra e adoração, em nome de
Jesus, através da força do

Espírito Santo, agora e sempre.
Amém!
(recolhida e adaptada por Paulo Afonso Butzke)

Bênção
Deus de misericórdia!
Que o teu amor nos envolva;
Que a tua mão nos guie;
E que a tua presença nos
console, agora e sempre.
Amém!
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