
 

 

 

 
 

VIDA: DOM DE DEUS, NOSSO COMPROMISSO 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

 

 

INTRODUÇÃO 

(Canto de invocação ao Espirito Santo à escolha) 

Há mais de três meses o mundo foi surpreendido com o surgimento do novo 

Coronavírus. Sua expansão tornou-se, em pouco tempo, uma pandemia, atingindo a 

população de mais de cem países. O Brasil porta a triste liderança no número de 

contaminados e de vítimas fatais. São quase setecentos (700) mil casos confirmados e 

mais de trinta e cinco (35) mil mortos. Também em nossa Região o mal tem avançado 

espalhando apreensão, sofrimento e morte. Como nos disse nosso bispo Diocesano em 

recente nota pastoral, “não são números e ou meros dados estatísticos: são vidas 

ceifadas, tolhidas e dores inexprimíveis e incalculáveis das vítimas e de seus entes 

queridos”. Assim, confiantes no poder da oração e firmados na unidade como porção 

do Povo de Deus, a Diocese de Juazeiro nos convoca à oração neste dia especial em 

que celebramos a Solenidade Corpus Christi e nos oferece esse roteiro para, 

pessoalmente, em família ou através das redes sociais, orarmos com confiança ao 

Senhor pelo fim dessa pandemia, por suas vítimas e pelos heroicos profissionais de 

saúde.  

Refrão (cantado): “O nosso Deus, É o Deus da vida, O nosso Deus é, Justiça e paz” 

(bis)  

 

Sinal da Cruz: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.  Amém! 

 

HINO (ROMANOS 8,31-39)  

Refrão: Quem nos separará? Quem vai nos separar \ Do amor de Cristo?                                                       

Quem nos separará? Se ele é por nós, quem será, quem será contra nós? Quem vai 

nos separar do amor de Cristo quem será? 

1. Nem a angústia, nem a fome, nem nudez ou tribulação,  

perigo ou espada, toda perseguição! 

2. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, dominações,  



presente e nem futuro, poderes e nem pressões! 

3. Nem as forças das alturas, nem as forças das profundezas,  

nenhuma das criaturas, nem toda a natureza! 

 

SALMO 130 (129) 

Refrão (cantado): “Ó Luz do Senhor, que vem sobre a Terra, inunda meu ser, 

permanece em nós!” 

1. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz!  

Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece!  

Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir?  

Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. 

2. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra.  

A minh’alma espera no Senhor mais que o vigia pela aurora.  

Espere Israel pelo Senhor mais que o vigia pela aurora!  

Pois no Senhor se encontra toda graça e abundante redenção. 

3. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo,  

como era no princípio, agora e sempre. Amém! 

 

LEITURA BÍBLICA  - LER JOÃO 10, 9-15 

Refrão (cantado): “Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida 

plenamente”  

Silêncio orante. Meditação e/ou partilha. 

  

PRECES  

• Senhor, pedimos por todos os/as médicos e enfermeiros e demais profissionais da 

saúde, que estão se dedicando aos cuidados dos doentes por Covid-19, no mundo 

todo. Inspire-os/as com o espírito generoso de Cirineu e fortaleça-os com seu 

ânimo. 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 

• Senhor, pedimos por todas as pessoas que estão cuidando dos doentes em casa, para 

que possam ser sinal de sua misericórdia e sejam fortalecidas por seu Espírito de 

ânimo e esperança. 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 

• Senhor, pedimos pelos/as cientistas do mundo todo, que se dedicam a pesquisar as 

soluções médicas para a pandemia e pelos governantes, responsáveis por medidas 

de contenção da crise. Inspira-lhes com o espírito de sabedoria, ânimo e senso de 

responsabilidade pública. 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 



• Senhor, pedimos pelo fim da pandemia. Inspire a todos nós, aos profissionais da 

saúde, aos cientistas e aos governantes para que assumamos as medidas necessárias 

para pôr fim à disseminação da doença. 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 

• Que o Corpo e Sangue do Senhor que recebemos seja sempre alimento e força em 

nossa caminhada de discípulos e conduza-nos ao encontro dos irmãos e no 

empenho por um mundo mais justo e fraterno. 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece.  

 

(Preces espontâneas)  

 

ORAÇÃO FINAL  

Ó Deus, / Fonte de vida e princípio do bem viver. / Neste momento de sofrimentos e 

dificuldades, / inspirai-nos palavras e ações, para confortar as pessoas vítimas dos 

males que atingem a nossa Terra. Iluminai os pesquisadores, cientistas e técnicos, / 

para que descubram caminhos de cura e superação de tantas enfermidades. / 

Despertai, Senhor, / por vossa graça e misericórdia, /uma nova humanidade, /em 

meio a tantas graves tribulações, / resplandecendo “um novo céu e uma nova terra”. / 

Amém. 

 

BENÇAO FINAL 

O Deus da vida, que se revela em Jesus, encha-nos do seu Espírito e renove nossas 

forças e nossa Esperança nestes tempos difíceis que ora atravessamos. Que Ele nos 

abençoe e proteja! Amém.  

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado!  

 

Refrão: Nossa Senhora, Mãe das Grotas, de tuas mãos que brota a vossa Santa 

Proteção. Ó Mãe dos humilhados e ofendidos, dos flagelados e oprimidos, dá-nos 

sempre a tua mão! 

 

 


