agradecimento
após
recuperação

agradecimento após recuperação
Esta liturgia de agradecimento é feita em casa,
pela família, após a recuperação de uma pessoa
do seu meio, que estava doente.

Ingresso (Salmo 51.15)
Abre, Senhor, os meus lábios;
E a minha boca manifestará os
teus louvores.
Glória a Deus, Pai, Filho e
Espírito Santo;
Como era no princípio, agora e
sempre. Amém.

Salmo 103 (versículos selecionados)
(O texto pode ser lido em responsório, ou seja, cada
pessoa presente lê um versículo)

Bendiga, minha alma, o SENHOR,
e tudo o que há em mim
bendiga o seu santo nome.
Bendiga, minha alma, o
SENHOR, e não se esqueça de
nem um só de seus bene cios.
Ele é quem perdoa todas as suas
iniquidades; quem cura todas as
suas enfermidades;
quem da cova redime a sua vida
e coroa você de graça e
misericórdia.
Como um pai se compadece de
seus ﬁlhos, assim o SENHOR se

compadece dos que o temem.
Pois ele conhece a nossa
estrutura e sabe que somos pó.
Quanto ao ser humano, os seus
dias são como a relva. Como a
ﬂor do campo, assim ele ﬂoresce;
mas, soprando nela o vento,
desaparece e não conhecerá,
daí em diante, o seu lugar.
Mas a misericórdia do SENHOR é
de eternidade a eternidade
sobre os que o temem, e a sua
jus ça, sobre os ﬁlhos dos ﬁlhos,
para com os que guardam a sua
aliança e para com os que se
lembram dos seus preceitos e
os cumprem.

Bendigam o SENHOR os seus
anjos, valorosos em poder, que
executam as suas ordens e lhe
obedecem à palavra.
Bendigam o SENHOR todas as
suas obras, em todos os lugares
do seu domínio. Bendiga, minha
alma, o SENHOR.

Memória do que passou
Este é um momento muito importante. Cada
membro da família, incluindo a pessoa
restabelecida, compar lha os seus sen mentos. É
sempre bom falar dos sen mentos, das sensações.
Como foram os dias de espera, em casa? Como
foram os dias de tratamento no hospital? E o que
muda na vida de cada um, de cada uma, da família,
a par r da experiência da recuperação?

ORAÇÃO DE AGRADECIMENTO
Neste momento de agradecimento, cada qual poderá
fazer sua oração espontânea, seguida da oração na
sequência, do Pai Nosso e da bênção.

Alegres estamos, pois Deus, em
sua bondade, se manifestou
entre nós. Ele nos visitou, nos
acolheu num momento de
grande angús a e perigo. A sua
presença e o seu consolo nos
sustentaram. Ele é Santo, o Deus
de nossa salvação. Cantaremos
para sempre as suas
misericórdias. E lembraremos
das suas maravilhas.
Bendito é o Deus Criador,
Salvador, Consolador!
Intercedemos a Deus, para que
ampare as pessoas que cuidam
da vida de tantas pessoas nos
hospitais. Que Deus cuide de
quem cuida. Que seus anjos
velem sobre cada pessoa que se

encontra em tratamento e
espera ansiosamente pela cura.
Que Deus conceda a elas ânimo,
força, perseverança e conﬁança
no amanhã. Que Deus conforte e
sare todo po de enfermidade.
E quando a saúde de alguém não
puder ser restabelecida, que
Deus assista a cada um, a cada
uma, de forma que siga
conﬁante em sua promessa de
não nos abandonar, ainda que
passemos pelo vale da sombra
da morte, do luto e do
sofrimento. Glória seja ao Deus
da vida, ao seu Filho Jesus e ao
Espírito Santo. Amém.

Pai Nosso

Bênção
Ó Cristo, consolo e segurança!
Que a sua face seja a luz deste lar;
Que o seu olhar nos acompanhe
com carinho;
Que as suas mãos cuidem
morosamente de nós;
Que os seus pés lhe conduzam
ao encontro de quem
experimenta aﬂição;
E que o seu abraço aquiete e
acalme a quem sente medo.
Amém.
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