
 
 

 

 

 

 

Deus de amor e misericórdia,  

Neste dia em que recordamos o sinal admirável que o Vosso Filho 

nos deixou, como Igreja Diocesana de Juazeiro unimo-nos em um 

só coração nesta prece confiante. Louvamos a vossa ternura, pois 

Jesus permanece em nosso meio e nós o reconhecemos “ao partir 

o pão”. Essa certeza nos encoraja e sustenta, mesmo quando 

atravessamos tempos de sombras, de dores e incertezas. Mesmo 

assim, vos suplicamos: sustenta a nossa fé e acalenta a nossa por 

vezes frágil esperança! 

Pedimos pelo fim dessa Pandemia, que tanto tem espalhado 

sofrimento e morte em todo o mundo e, nestes últimos tempos, 

mais fortemente em nosso país. Abençoai e recobrai a saúde dos 

enfermos e contaminados. Sustentai aqueles que estão angustiados 

diante do sofrimento de seus amados e da impossibilidade de 

aproximarem-se deles no difícil momento de dor e da partida. 

Infundi confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto e as 

consequências sobre a economia e o trabalho. 



Protegei todos os profissionais de saúde, 

que, neste período de emergência, estão 

na vanguarda arriscando a própria vida 

para salvar outras vidas. Acompanhai a 

sua fadiga heroica e dai-lhes força, 

bondade e saúde. 

Em comunhão com o Papa Francisco 

vos pedimos: “Fazei-vos presente para 

os necessitados nestes tempos difíceis, 

especialmente os mais pobres e os mais vulneráveis. Ajudai-nos a 

demonstrar solidariedade criativa para abordar as consequências 

desta pandemia global. Tornai-nos corajosos para abraçar as 

mudanças que são necessárias na busca pelo bem comum. Que 

possamos sentir, agora mais do que nunca, que estamos todos 

interligados e interdependentes. Fazei com que possamos escutar e 

atender ao grito da terra e ao grito dos pobres. Que estes 

sentimentos atuais sejam as dores de parto para um mundo mais 

fraterno e sustentável”. 

Isto vos pedimos sob o olhar amoroso da Senhora das Grotas, 

Vossa Mãe e nossa intercessora.  Por Cristo Nosso Senhor. Amém.  


