
Oração do Enfermo

Senhor, coloco-me diante de ti em atitude 

de oração. Sei que me ouves, tu me 

conheces. Sei que estou em ti e que tua 

força está em mim. Olha para meu corpo 

marcado pela enfermidade. Sabes, Senhor, o 

quanto me custa sofrer. Sei que não te 

alegras com o sofrimento de teus filhos.

Dá-me, Senhor, força e coragem para vencer 

os momentos de desespero e de cansaço. 

Torna-me paciente e compreensivo. Ofereço 

minhas preocupações, angústias e 

sofrimentos, para ser mais digno de ti. 

Aceita, Senhor, que eu una meus 

sofrimentos aos de teu Filho Jesus, que, por 

amor aos homens, deu sua vida na Cruz. 

Peço, ainda, Senhor: ajuda os médicos e 

enfermeiros a terem para com os pacientes 

a mesma dedicação e amor que São Camilo 

tinha. Amém

Oração a São Camilo

Glorioso São Camilo, volvei um olhar de 

misericórdia sobre os que sofrem e sobre 

os que os assistem. Concedei aos doentes 

aceitação cristã, confiança na bondade e 

no poder de Deus. Dai aos que cuidam 

dos doentes dedicação generosa e cheia 

de amor. Ajudai-me a entender o mistério 

do sofrimento, como meio de redenção e 

caminho para Deus. Vossa proteção 

conforte os doentes e familiares, e os 

encoraje na vivência do amor. Abençoai os 

que se dedicam aos enfermos, e que o 

bom Deus conceda paz e esperança a 

todos. Amém.

Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
São Camilo, rogai por nós!
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Camilo de Lellis – Tocado e 

curado pela misericórdia:

as conversões de um homem

Venha festejar conosco!
Traga sua família, seus amigos.

Para o sucesso de nossa festa
Faça sua doação

na secretaria paroquial

Primeira conversão – Conversão ao Amor. 

Segunda conversão – Conversão ao ser 

humano: imagem viva de Deus.

Terceira conversão – Conversão a 

liberdade das pessoas.

Quarta conversão – Aceitação da cruz e 

vivência da paz no conflito.

Quinta conversão – Conversão à 

necessidade dos estudos. 

Fazendo-se o bem ao próximo, faz-se o 

bem a Cristo.

Este é o paraíso delicioso.

Esta é a árvore da vida.

Por causa de Cristo misericordioso: as 

cinco misericórdias que Deus 

proporcionou a Camilo.

Missas com Bênção da Saúde.

ALMOÇO FESTIVO. Tradicional Strogonoff.
Venda dos convites com antecedência.

Missa com Bênção da Saúde.

Quermece: Bazar, doces e salgados
e materiais religiosos.

Quermece com música, quadrilha, bazar, 
doces e salgados.

MISSA SOLENE com Bênção da Saúde.
Após a missa, procissão com a imagem
de São Camilo.

12h às 14h

1º dia

2º dia

3º dia

4º dia

5º dia

6º dia

7º dia

8º dia

9º dia

16 julho, Sábado, às 18h

17 julho, Domingo, às 16h
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