
 
9. Oração neste tempo de pandemia 

 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.  
 

- Imaculada Conceição de Maria – Rogai por nós! 
- Nossa Senhora da Saúde – Rogai por nós! 
- Nossa Senhora da Esperança – Rogai por nós! 
- São José – Rogai por nós! 
- São Lucas – Rogai por nós! 
- São Camilo – Rogai por nós! 
- Santa Dulce dos Pobres – Rogai por nós! 
- Todos os Santos e Santas de Deus – Rogai por nós! 
 

Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a 
piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. 
Amém.   

Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

10. Canto final:  Salmo 145 

Por melhor que seja alguém, 
chega o dia em que há de faltar. 
Só o Deus vivo a palavra mantém 
e jamais Ele há de falhar. 

 

Quero cantar ao Senhor, 
sempre, enquanto eu viver. 
Hei de provar seu amor, 
seu valor e seu poder. 

 

 
  

 
ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS 

VIDA:  
DOM DE DEUS, NOSSO COMPROMISSO 

MOMENTO DE ORAÇÃO 
(pessoal ou em família) 

[para o encontro: ter uma Bíblia e a quantidade necessária deste roteiro para 
os participantes]  

 

I. “EU SOU O CAMINHO...” 

1. Rezar este momento da história 
 

          Há três meses o mundo foi pego de surpresa com o surgimento do 
novo Coronavírus. Sua expansão tornou-se, em pouco tempo, uma 
pandemia, atingindo a população de mais de 100 países. 
          Diante das necessárias medidas de prevenção e precaução, a 
Arquidiocese de Campinas nos convoca à oração e nos oferece  esse 
roteiro, que pode ser rezado diariamente ou em alguns dias da semana 
(pessoalmente ou em família). E, neste período da Quaresma - tempo de 
deserto e de provações -, temos ouvido falar muito de quarentena, 
recolhimento; caminho que Jesus percorreu e que o mundo também está 
percorrendo... 

 

2. Quarentena 
              “Louvar a Deus sem ir à igreja, 
                mostrar afeto sem abraço, 
                ceder lugar, abrir espaço, 
                amar a quem distante esteja. 
 

                         Ficar em casa por um lapso, 
                         um breve tempo, mais profundo. 
                         Sentir na pele a dor do mundo 
                         é do planeta o seu cansaço. 
 

                Tudo precisa de cuidado: 
                o bicho, o mato, a gente, a terra, 
                o mangue, o rio, o vale, a serra,  
                e o mar tão salgado”.  (Valdir Joaquim e Gladir Cabral) 



 

          Mas o tempo do deserto vai passar... Chegaremos ao jardim, tempo 
da Vida Nova, Ressurreição... Estamos agora unidos com toda a Igreja, na 
presença de Deus, para rezar. 

 

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

 

 

Refrão  (cantado):  Ó Luz do Senhor, que vem sobre a Terra, 
              inunda meu ser, permanece em nós! (bis) 

 
II. “... A VERDADE...” 

4. Salmo 130 (129) 
          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. 
 

          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.  
 

          Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, 
          como era no princípio, agora e sempre. Amém! 

 

5. Leitura da Carta de Paulo aos Romanos 8, 31.35-39 
 

 “O que nos resta dizer? Se Deus está a nosso favor, quem estará 
contra nós! Quem nos poderá separar do amor de Cristo? A tribulação, a 
angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? 

  
Como diz a escritura: ‘Por tua causa somos postos à morte o dia 

todo, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.’ Mas 
em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio Daquele 
que nos amou. Estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os 
anjos nem os principados, nem o presente nem o futuro, nem os poderes, 
nem as forças das alturas ou das profundidades, nem qualquer outra 
criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus, manifestado em 
Jesus Cristo, nosso Senhor”. 
 

Palavra do Senhor. 
Graças a Deus! 

         

Só o refrão (cantado): 
 

 Quem nos separará, quem vai nos separar 
 do amor de Cristo, quem vai nos separar? 
 Se Ele é por nós, quem será, quem será contra nós, 
 quem vai nos separar do amor de Cristo, quem será? (bis) 
 
6. Evangelho: do dia em que se está rezando ou do domingo anterior 
 
7. Após o Evangelho: vamos ficar em silêncio profundo, para estar em 
comunhão com:  
 - as pessoas que morreram 
 - os idosos, as idosas, os enfermos e as enfermas 
 - os profissionais da saúde e voluntários, voluntárias 
 - as pessoas que nos pedem oração 
 - com todas as nossas comunidades 
 

(silêncio profundo) 
 

III. “... E A VIDA”. 
 
Refrão  (cantado):  Eu vim para que todos tenham vida, 
                                   que todos tenham vida plenamente! (bis) 
 
8. Orações 
 

 Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...    

 


