antes de uma
internação
hospitalar

antes de uma internação hospitalar
Esta liturgia pode ser feita por toda a família,
incluindo a pessoa doente, quando isto for
possível. Reservem um momento antes de
saírem de casa, em direção à hospitalização,
e façam esta oração.

Com a par cipação da pessoa doente
na leitura da liturgia:

INVOCAÇÃO (SALMO 70.1)
Alguém da família:

Senhor, ouve a nossa oração.
Doente:

E concede-nos ajuda!
Família:

Amém.
(As palavras e a bênção que seguem são proferidas
por alguém da família)

palavra bíblica
Em Isaías 53.4, lemos:
“Certamente ele tomou sobre si
as nossas enfermidades e as
nossas dores levou sobre si.”
Que o consolo desta palavra de
Deus seja com você e sustente a
nós, sua família. Ficamos em
casa, em oração. Vá em paz com
a bênção deste Deus que cuida
de nós em todas as situações,
nas alegrias e nas dores.

BÊNÇÃO
(Familiares presentes abençoam a pessoa doente,
com as mãos em seus ombros)

Que a bênção de Deus, aquele
que tomou sobre si as nossas

enfermidades, venha sobre você
e permaneça com você hoje,
agora e sempre. Amém.

ENVIO
Doente:

O Senhor é meu bom pastor e
nada me faltará.
Familiar:

Ele irá com você e nos sustentará;
Doente:

Vou em conﬁança. Fiquem em paz!
Familiar:

Deus está onde não podemos
estar e envia anjos para nos
velar.
Siga em paz! Em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém.

Sem a par cipação da pessoa doente
na leitura da liturgia:
(Adaptação da liturgia das páginas anteriores
para as situações onde a pessoa doente não
pode par cipar da leitura do texto)

INVOCAÇÃO (SALMO 70.1)
Uma pessoa da família:

Senhor, ouve a nossa oração.
Em conjunto:

E concede-nos ajuda! Amém.

palavra bíblica
Em Isaías 53.4, lemos:
“Certamente ele tomou sobre si
as nossas enfermidades e as
nossas dores levou sobre si”.
Que o consolo desta palavra de

Deus seja com você e sustente a
nós, sua família. Ficamos em
casa, em oração. Vá em paz com
a bênção deste Deus que cuida
de nós em todas as situações,
nas alegrias e nas dores.

BÊNÇÃO
(Familiares presentes abençoam a pessoa doente,
com as mãos em seus ombros)

Que a bênção de Deus, aquele
que tomou sobre si as nossas
enfermidades, venha sobre você
e permaneça com você hoje,
agora e sempre. Amém.

envio
(Uma pessoa da família diz)

O Senhor é nosso bom pastor e
nada nos faltará.
Ele irá com você e nos sustentará;
Vá em conﬁança!
Deus está onde não podemos
estar; Ele envia anjos para nos
velar.
Siga em paz! Em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém.
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