
 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

EM TEMPO DE EPIDEMIA 

PRESIDIDO PELO SANTO PADRE  FRANCISCO  

BASILICA DI SAN PIETRO,  

27 MARZO 2020  

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amen. 

Deus omnipotente e misericordioso,  

acolhe a nossa dolorosa condição:  

conforta os teus filhos e abre o nosso coração à esperança 

Para que sintamos no meio de nós 

A tua presença de Pai. 

Por Cristo nosso Senhor. Amen. 

 

 

Ladainha de súplica  

  

Nós Te adoramos, Senhor 

 

Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, realmente presente no Santíssimo 

Sacramento, 

nós Te adoramos, Senhor! 

Nosso Salvador, Deus-connosco, fiel e rico em misericórdia, 

nós Te adoramos, Senhor! 

Rei e Senhor d a criação e da história,  

nós Te adoramos, Senhor! 

Vencedor do pecado e da morte, 

nós Te adoramos, Senhor! 

Amigo do homem, ressuscitado e vivo à direita do Pai,  

nós Te adoramos, Senhor! 

  

Nós acreditamos em Ti, Senhor  

 

Filho unigénito do Pai, descido do Céu para nossa salvação,  

nós acreditamos em Ti, Senhor  

Médico celeste, que Te voltas para a nossa miséria,  

nós acreditamos em Ti, Senhor  

Cordeiro imolado, que Te ofereces para resgatares do mal,  

nós acreditamos em Ti, Senhor  

Bom Pastor, que dás a vidas pelos que amas,  

nós acreditamos em Ti, Senhor  

Pão vivo e remédio de imortalidade, que dás a Vida eterna, 
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nós acreditamos em Ti, Senhor  

  

Livrai-nos, Senhor  

 

Do poder de Satanás e das seduções do mundo, 

livrai-nos, Senhor! 

Do orgulho e da presunção de poder viver sem Ti,  

livrai-nos, Senhor!  

Da perturbação, do medo e da angústia,  

livrai-nos, Senhor! 

Da incredulidade e do desespero,  

livrai-nos, Senhor! 

Da dureza do coração e da incapacidade de amar,  

livrai-nos, Senhor! 

  

Salvai-nos, Senhor  

 

De todos os males que afligem a humanidade,  

salvai-nos, Senhor! 

Da fome, da pobreza e do egoísmo, 

salvai-nos, Senhor! 

Das doenças, da epidemia e do medo do irmão. 

salvai-nos, Senhor! 

Da loucura devastadora, dos interesses cruéis e da violência, 

salvai-nos, Senhor! 

Dos preconceitos, da má informação e da manipulação da consciência,  

salvai-nos, Senhor! 

  

Consola-nos, Senhor  

 

Protege a tua Igreja que atravessa o deserto, 

consola-nos, Senhor! 

Protege a humanidade aterrada pelo medo e pela angústia,  

consola-nos, Senhor! 

Protege os doentes e os moribundos oprimidos pela solidão,  

consola-nos, Senhor! 

Protege os médicos e trabalhadores da saúde exaustos pelo cansaço,  

consola-nos, Senhor! 

Protege os políticos e os responsáveis pela administração  

que carregam o peso da tomada de decisão,  

consola-nos, Senhor! 

  

Dá-nos o teu Espírito, Senhor 

   

Na hora do sofrimento e da perda,  

dá-nos o teu Espírito, Senhor!  



Na tentação e na fragilidade,  

dá-nos o teu Espírito, Senhor!  

No combate contra o mal e o pecado,  

dá-nos o teu Espírito, Senhor!  

Na procura do verdadeiro bem e da verdadeira alegria, 

dá-nos o teu Espírito, Senhor!  

Na decisão de  permanecer em Ti e na tua amizade,  

dá-nos o teu Espírito, Senhor!  

  

 

Abre-nos à esperança, Senhor  

 

Se o pecado nos oprime, 

abre-nos à esperança, Senhor! 

Se o ódio nos fecha o coração,  

abre-nos à esperança, Senhor! 

Se a dor nos visita, 

abre-nos à esperança, Senhor! 

Se a indiferença nos angustia,  

abre-nos à esperança, Senhor! 

Se a morte nos destrói,  

abre-nos à esperança, Senhor!  

 


