
Bênção dos 
enfermos

Oração de Bênção

Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
que animais e fortaleceis com a vossa bênção
a nossa frágil condição humana,

abençoai + na vossa bondade estes vossos filhos doentes,
de modo que vencendo as enfermidades e recuperando a 
saúde,
possam bendizer o vosso santo nome
com renovada alegria e gratidão.
Por Nosso Senhor...

Oração do doente
(Rezada por todos os doentes)

Senhor Jesus, que na tua vida terrena
revelaste sempre um afecto
de infinita compaixão pelos doentes,
pousa o teu olhar sobre nós que,
através do sofrimento,
testemunhamos a fé no teu Amor.
Aceita a oferta dos nossos males
e das nossas penas e, por meio deles,
faz resplandecer a luz da fé
no coração de quantos a abandonaram;
e dá outra vez a força da tua graça
àqueles que a perderam.
Senhor Jesus, rogamos-Te que unas
às dores da tua paixão
as dores da nossa doença,
a fim de que todos os homens
possam experimentar a bondade do Pai
e viver na tua paz. 

(extracto de uma oração de Paulo VI)

Após a oração depois da comunhão

Invocação sobre os doentes

Invoquemos o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, para 
que conforte com a sua graça os nossos irmãos doentes, 
e supliquemos com toda a confiança:

R. Confortai; Senhor, estes doentes.

Vós que vistes ao mundo como médico dos corpos e das 
almas,
Para curara as nossas enfermidades: R/

Vós que Vos apresentastes ao mundo como homem de 
dores,
suportastes os nossos sofrimentos
e tomastes sobre nós as nossas tribulações: R/

Vós que quisestes tornar-Vos semelhante em tudo aos 
vossos irmãos,
para vos compadecerdes deles: R/

Vós que quisestes experimentar as fraquezas da natureza 
humana,
para nos libertardes de todo o mal: R/

Vós que tivestes vossa Mãe junto à cruz,
associada aos vossos sofrimentos,
e no-la destes como nossa Mãe: R/

Vós que quisestes associar-nos à vossa paixão,
Para completarmos na nossa carne os vossos 
sofrimentos,
em benefício do vosso Corpo, a santa Igreja: R/

Imposição das mãos

Concedei, Senhor, vida e saúde a estes doentes a quem, 
em vosso nome, impomos as mãos.

(Imposição das mãos, em silêncio, sobre o conjunto dos doentes)

Oração a Nossa Senhora 
(Sub Tuum praesidium)

Á vossa Protecção nos acolhemos,
Santa Mãe de Deus.
Não desprezeis as nossas súplicas
em nossas necessidades;
Mas livrai-nos de todos os perigos,
ó Virgem gloriosa e bendita.



SAUDAÇÃO DO SANTO PADRE JOÃO PAULO II AOS 
ENFERMOS - Fátima, 13 de Maio de 2000

Amados peregrinos de Fátima!
O Papa saúda-vos com grande afecto, queridos doentes, 
assegurando uma especial lembrança na oração por vós e 
pelas pessoas que cuidam de vós; coloco os anseios de 
cada um no Altar onde Jesus continuamente intercede e 
Se sacrifica pela humanidade. Vim aqui hoje como 
testemunha de Jesus ressuscitado. Ele sabe o que é 
sofrer, e viveu as angústias da morte; mas, com a sua 
morte, matou a morte, sendo o primeiro homem, em 
absoluto, que Se libertou definitivamente das cadeias 
dela. Ele percorreu todo o itinerário do homem até à 
pátria do Céu, onde preparou um trono de glória para 
cada um de nós.

Querido irmão doente!
Se alguém ou alguma coisa te faz pensar que chegaste ao 
fim da estrada, não acredites! Se tens conhecimento do 
Amor eterno que te criou, sabes também que, dentro de 
ti, há uma alma imortal. Existem várias estações na vida; 
se porventura sentires chegar o inverno, quero que 
saibas que não pode ser a última estação, porque a 
última será primavera: a primavera da ressurreição. A 
totalidade da tua vida estende-se infinitamente para 
além das suas fronteiras terrenas: prevê o Céu.

Queridos doentes!
Eu sei que «os sofrimentos do tempo presente nada são 
em comparação com a glória que se há-de revelar em 
vós» (Rom 8, 18). Coragem! Neste Ano Santo, a graça do 
Pai derrama-se com maior abundância sobre quem a 
acolher com a alma simples e confiante das crianças; isto 
mesmo no-lo recordou Jesus, no texto evangélico agora 
proclamado. Sendo assim, procurai ser contados também 
vós, queridos doentes, no número destes «pequeninos», 
para que Jesus possa comprazer-Se convosco. Daqui a 
pouco, Ele vai aproximar-se de vós para vos abençoar 
pessoalmente, no 

2. Pelos nossos pastores,
para que, imitando a Virgem de Nazaré,
anunciem a Boa Nova aos doentes e aos pobres,
oremos por intercessão de Maria Imaculada.

3. Pelos que cuidam dos doentes e dos idosos,
para que sejam um sinal vivo, como a Virgem Maria,
da solicitude de Cristo pelos humildes,
oremos por intercessão de Maria Imaculada.

4. Pelos pais e mães de toda a terra,
para que, à luz das aflições da Virgem Mãe,
aprendam a pôr a confiança só em Deus,
oremos por intercessão de Maria Imaculada.

5. Por todos nós aqui presentes em assembleia,
para que, invocando a Virgem Santa Maria,
esperança nossa,
recebam o dom de perseverar na fé cristã até ao fim,
oremos por intercessão de Maria Imaculada.

(outras intenções)

6. Senhor Jesus Cristo, médico das almas e dos corpos, aliviai 
as dores e sofrimentos destes nossos irmãos doentes para 
que possam viver na dignidade e na paz.
Oremos ao Senhor

7. Senhor Jesus Cristo, abençoai todos aqueles que cuidam 
destes nossos irmãos doentes para que possam ter a força de 
continuar a sua missão.
Oremos por intercessão de Maria Imaculada.

Senhor, que fizestes da Virgem Imaculada

a mulher sempre atenta às necessidades dos homens,
dai-nos a graça de fazer tudo o que o vosso Filho nos disser. 
Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.

Santíssimo Sacramento; vai ao vosso encontro com a 
promessa: «Eu renovo todas as coisas!» (Ap 21, 5). Tende 
confiança! Abandonai-vos na sua mão providente, como o 
fizeram os pastorinhos Francisco e Jacinta. Estes dizem-vos 
que não estais sozinhos. O Pai celeste ama-vos.

Oração universal

Irmãos:

A ImaculadaMãe de Jesus, nas suas aparições em Lurdes, 
despertou um movimento de esperança Bendigamos a Deus, 
que nos em favor dos que sofrem no corpo ou no espírito. 
Por sua intercessão invoquemos a Deus, nosso Pai, dizendo 
com alegria:

R. Dai-nos, Senhor, um coração novo.

1. Pelo povo santo de Deus,
para que, à semelhança da Virgem sempre fiel,
dê testemunho da sua fé no meio do mundo,
oremos por intercessão de Maria Imaculada.


