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Pai de misericórdia, Senhor do céu e da
terra,
revelaste aos pequeninos os mistérios do
Reino.
Na doença e no sofrimento,
dá-nos a graça de te saber próximo de cada
um de nós,
dá-nos a graça da confiança: não nos
abandonas na nossa fragilidade.
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Senhor Jesus que disseste «Vinde a Mim,
todos os que andais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei»,
acolhe-nos e fortalece-nos na doença e na
dor,
ensina-nos a ser como tu, mansos e
humildes de coração.
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Espírito Santo consolador
és o nosso alento na dor e nas aflições.
Conforta os que se sentem tristes
e anima os que se sentem perdidos,
para chegarmos todos à alegria do Céu.
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Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe,
acompanha-nos neste nosso peregrinar
sobre a terra
agora e na hora da nossa morte.
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