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1. AdmirAção 
pelo que deus fAz

«o Todo-Poderoso 
fez em mim maravilhas» (Lc 1,49)

2. mesmo nA doençA, 
deus fAz “mArAvilhAs”1

A Jornada Mundial do Doente foi 
instituída pelo Papa São João Paulo 
II em 1992, na memória de Nossa 
Senhora de Lourdes, 11 de fevereiro. 
1 Comentário em entrevista ao padre Pedro Viva, diretor do Serviço 
de Pastoral da Saúde da Diocese de Leiria-Fátima, e um testemunho 
na primeira pessoa, pelo padre João Aguiar, que procura descobrir as 
maravilhas de Deus em cada dia de luta contra um cancro.

Neste 25.º aniversário dessa institui-
ção, o Papa Francisco publicou uma 
mensagem referindo que esta é uma 
“ocasião para se prestar especial 
atenção à condição dos doentes e, 
mais em geral, a todos os atribulados; 
ao mesmo tempo convida quem se 
prodigaliza em seu favor, a começar 
pelos familiares, profissionais de 
saúde e voluntários, a dar graças pela 
vocação recebida do Senhor para 
acompanhar os irmãos doentes”. 
É uma oportunidade para a Igreja 
renovar “o vigor espiritual para de-
sempenhar sempre da melhor forma 
a parte fundamental da sua missão 
que engloba o serviço aos últimos, 
aos enfermos, aos atribulados, aos 
excluídos e aos marginalizados”.

3. diAs em lourdes

Por estes dias, em Lourdes, muitos 
serão os momentos de oração, as 
celebrações, as ajudas aos doentes e 
a reflexão teológica e pastoral sobre 
a bioética e a saúde, a que o Papa se 
une espiritualmente nesta mensa-
gem.



4. experiênciA do sofrimento 
Lembrando as pessoas que vivem 
“a experiência do sofrimento”, as 
suas famílias e todos os profis-
sionais das instituições que “com 
competência, responsabilidade e 
dedicação se ocupam das melho-
ras, cuidados e bem-estar”, Francis-
co a todos encoraja para que vejam 
Maria “como a garante da ternura 
de Deus por todo o ser humano e 
o modelo de abandono à vontade 
divina” e encontrem “na fé, alimen-
tada pela Palavra e os sacramentos, 
a força para amar a Deus e aos 
irmãos mesmo na experiência da 
doença”.

5. sAntA BernArdette 
A figura de Santa Bernardette mos-
tra uma jovem “pobre, analfabeta e 
doente” a quem Nossa Senhora olha 
como pessoa, “com grande respeito, 
sem Se pôr a lastimar a sorte dela”. 

6. dignidAde inAlienável

Também hoje, “cada doente é e 
permanece sempre um ser humano” 

com “dignidade inalienável e a sua 
missão própria na vida”, pelo que 
“deve ser tratado como tal”. Assim, os 
doentes não podem tornar-se “jamais 
meros objetos, ainda que às vezes 
pareçam de todo passivos”, defende 
o Papa.

7. orAção de BernArdette

Será pela oração que Bernardete 
“transforma a sua fragilidade em 
apoio para os outros” e pelo amor 
que “oferece a sua vida pela salvação 
da humanidade”, tornando-se a Irmã 
da Caridade “que todo o profissional 
de saúde pode tomar como referên-
cia”.
O pedido mariano de oração pelos 
doentes e pecadores significa que 
“não abrigam em si mesmos apenas 
o desejo de curar, mas também o de 
viver cristãmente a sua existência, 
chegando a doá-la como autênticos 
discípulos missionários de Cristo”, 
refere a mensagem.



Agindo nessa perspetiva, a Igreja 
deve assumir o “compromisso diá-
rio a favor dos necessitados e dos 
doentes”, cujos frutos “são motivo 
de agradecimento ao Senhor Jesus, 
que Se fez solidário connosco, 
obedecendo à vontade do Pai até 
à morte na cruz”. Reside aí a mara-
vilha da “omnipotência misericor-
diosa de Deus que se manifesta na 
nossa vida – sobretudo quando é 
frágil, está ferida, humilhada, mar-
ginalizada, atribulada –, infundindo 
nela a força da esperança que nos 
faz levantar e sustenta”.

8. culturA de vidA

Esta jornada deverá também dar 
“novo impulso a fim de contribuir 
para a difusão duma cultura respei-
tadora da vida, da saúde e do meio 
ambiente; encontrar um renovado 
impulso a fim de lutar pelo respeito 
da integridade e dignidade das pes-
soas, inclusive mediante uma aborda-
gem correta das questões bioéticas, 
a tutela dos mais fracos e o cuidado 
pelo meio ambiente”.

9. sinAis juBilosos

O Papa deseja “que possam ser 
sempre sinais jubilosos da presença e 
do amor de Deus, imitando o teste-
munho luminoso de tantos amigos e 
amigas de Deus”, como foi o caso de 
“São João de Deus e São Camilo de 
Lélis, padroeiros dos hospitais e dos 
profissionais de saúde, e Santa Teresa 
de Calcutá, missionária da ternura de 
Deus”.

10. orAção A mAriA

“Para que a sua materna intercessão 
sustente e acompanhe a nossa fé 
e nos obtenha de Cristo seu Filho a 
esperança no caminho da cura e da 
saúde, o sentido da fraternidade e da 
responsabilidade, o compromisso 
pelo desenvolvimento humano inte-
gral e a alegria da gratidão sempre 
que Ele nos maravilha com a sua 
fidelidade e a sua misericórdia”.

Luís Miguel Ferraz



orAção

Ó Maria, nossa Mãe,
que, em Cristo, acolheis a cada um de nós como filho,
sustentai a expectativa confiante do nosso coração,
socorrei-nos nas nossas enfermidades e tribulações,

guiai-nos para Cristo, vosso filho e nosso irmão,
e ajudai a confiarmo-nos ao Pai que faz maravilhas.


