
São Camilo de Lellis, nasceu em Buchi-

anico - Itália a 25 de Maio de 1550 e 

morreu em Roma a 14/07/1614.  

Fundador da Ordem dos Ministros dos 

Enfermos em 1582, foi proclamado san-

to, pelo Papa Bento XIV na Solenidade 

de São Pedro e São Paulo no dia 29/-

06/1746.  

No dia 27/05/1886, foi proclamado pe-

lo Papa Leão XIII , como protetor de to-

 
SETENÁRIO EM HONRA DE  SÃO CAMILO 

 

 

ORAÇÃO A SÃO CAMILO 

Piedosíssimo São Camilo, que chamado por 

Deus para ser o amigo dos pobres enfer-

mos, consagrastes a vida inteira a assisti-

los e confortá-los, contemplai do céu os 

que vos invocam, confiados no vosso auxí-

lio. Doenças da alma e do corpo fazem de 

nossa pobre existência um acúmulo de mi-

sérias que tornam triste e doloroso este 

exílio terreno. Aliviai-nos em nossas enfer-

midades, obtende-nos a santa resignação 

às disposições divinas, e, na hora inevitá-

vel da morte, confortai o nosso coração 

com as esperanças imortais da beatífica 

eternidade. Assim seja. 

“Vamos em frente, vamos em frente. Deus é fiel 

e nos dá forças!” ( São Camilo de Lellis) 

 
 
 

ORAÇAO PARA PEDIR SAÚDE 

Curai, Redentor nosso, pela graça 

do Espírito Santo, as enfermida-

des que sofro. Libertai-me de 

meus males, perdoai-me os peca-

dos e expulsai de mim tudo aquilo 

que me aflige tanto no corpo co-

mo no espírito. Devolvei-me, por 

vossa misericórdia, a saúde, tanto 

no interior como no exterior, a 

fim de que, restabelecido(a) por 

vossa bondade, possa retomar os 

meus trabalhos habituais. Vós que 

sois Deus com o Pai na unidade do 

Espírito Santo.  

Amém. 

Capelania 
Pastoral da saúde 



1º DIA: ORAÇÃO 

“Orai sem cessar” ( I TS 5,17) 

“É preciso rezar, não por causa do gosto e suavidade ce-

leste, mas para encontrar força nas dificuldades e para a 

salvação das almas.” 

    (São Camilo de Lellis) 

Oração: Ó Pai de Misericórdia, por intercessão 

de São Camilo de Lellis, concedei-nos a  graça 

de perseverar na oração para que, mais íntimo 

de Vós, possamos conhecer a Vossa Vontade pa-

ra a nossa vida. Por Cristo Nosso Senhor na uni-

dade do Espírito Santo. Amém. 

São Camilo de Lellis, Rogai por nós! 

2º DIA: CURA 

“Fomos curados graças as Suas chagas” . 

     ( Is  53,5) 

“Nas Chagas amorosas do crucifixo sempre encontro gra-

ça e misericórdia.”(São Camilo de Lellis) 

 Oração: Ó Pai de Misericórdia, pela Paixão de 

Vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo e por in-

tercessão de São Camilo de Lellis, concedei-nos 

a cura do corpo e da alma. Por Cristo Nosso Se-

nhor na unidade do Espírito Santo. Amém. 

São Camilo de Lellis, Rogai por nós! 

3º DIA: PIEDADE EUCARÍSTICA 

“Eu Sou o Pão da Vida”. ( Jo 6,35) 

“O centro da piedade de Camilo, porém, foi a Eucaris-

tia e o tabernáculo se constituía para ele num centro 

de atração.” (O Espirito de São Camilo) 

 

fazei com que possamos merecer o penhor da 

salvação.Por Cristo Nosso Senhor na unidade 

do Espírito Santo. Amém 

São Camilo de Lellis, Rogai por nós! 

 6º DIA: CARIDADE COM OS ENFERMOS 

“...Estive enfermo e me visitastes...(Mt 25,36) 

 “O que fazes pelos doentes deves fazê-lo por amor”.  

(São Camilo de Lellis) 

Oração: Ó Pai de Misericórdia, por intercessão 

de São Camilo de Lellis, concedei-nos a graça 

de amar e cuidar dos enfermos que são as pu-

pilas dos olhos do Senhor. Por Cristo Nosso Se-

nhor na unidade do Espírito Santo. Amém 

São Camilo de Lellis, Rogai por nós! 

7º DIA: AMOR A NOSSA SENHORA 

 “Eis aí a Tua Mãe”. ( Jo 19 , 27)  

Bem Aventurada Virgem Maria, socorrei-nos neste gran-

de perigo! (São Camilo de Lellis) 

Oração: Ó Pai de Misericórdia, por intercessão 

de São Camilo de Lellis, daí-nos  a graça de 

acolhermos a Maria Santíssima como nossa Mãe 

e Advogada.  Por Cristo Nosso Senhor na unida-

de do Espírito Santo.São Camilo de Lellis, Ro-

gai por nós! 

“Quero viver e morrer na mesma fé em que vive-

ram e morreram tantos santos e santas de Deus”. 

    (São Camilo de Lellis) 

 

Oração: Ó Pai de Misericórdia, por intercessão 

de São Camilo de Lellis atraí-nos a Jesus Euca-

rístico, a fim de que, nós possamos viver o céu , 

já aqui na terra. Por Cristo Nosso Senhor na uni-

dade do Espírito Santo. Amém. 

São Camilo de Lellis, Rogai por nós! 

4º DIA: PRECIOSÍSSIMO SANGUE 

“Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a Redenção, a re-

missão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça”.         

      (Ef. 1,7) 

“Meu Deus, Meu Senhor! Misericórdia pelo Vosso Precio-

síssimo Sangue!” (São Camilo de Lellis) 

 Oração: Ó Pai de Misericórdia, por intercessão 

de São Camilo de Lellis mergulhai as nossas mi-

sérias no mar da Misericórdia do Preciosíssimo 

Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por Cristo 

Nosso Senhor na unidade do Espírito Santo.  

Amém 

São Camilo de Lellis, Rogai por nós! 

5º DIA: VITÓRIA DA CRUZ 

“Quando eu for elevado na cruz atrairei todos a mim. 

(Jo 12,32) 

“A Cruz é como espada afiada e arma ofensiva para ven-

cer e subjugar os demônios, principais inimigos de tão 

poderoso sinal.” (São Camilo de Lellis) 

Oração: Ó Pai de Misericórdia, que pela crucifi-

cação e morte do  Vosso Filho Jesus  fomos lava-

dos e curados graças as Suas Santas Chagas, .  


