“Eu vim para que todos tenham vida,
e a tenham em abundância”. (Jo10,10)

“ A oração torna
o homem
superior a si mesmo:
transforma-o,
transfigura-o,
sublima-o
e diviniza-o”.
(Beato João Batista Scalabrini)

Oração para obter saúde
Espírito Santo, criador e renovador de todas as coisas, sois
a vida de minha vida.
Eu vos adoro, vos agradeço e vos amo!
Vós que conservais a vida de todo universo, concedei-nos
o dom da saúde; livrai-nos de todos os males do corpo e do
Espírito.
Que eu me disponha a gastar minhas energias no serviço
aos irmãos. Ó Espírito de Vida, concedei a sabedoria para os
médicos e todos os que se dedicam aos doentes, a fim de que
conheçam a causa das enfermidades que ameaçam a vida.
Iluminai os cientistas, para que possam descobrir os remédios
necessários e, assim, conceder o dom da saúde a todos os
doentes. Amém.

Oração a Madre Assunta
Ó Jesus, que desseste: “Vinde a
mim todos vós que estais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei”, eu
vos rendo graças por terdes feito de
Madre Assunta o conforto dos
migrantes, a mãe dos órfãos e o alívio dos necessitados. Pelos vossos
méritos infinitos e intersessão de nossa Mãe Santíssima, glorificai na terra vossa humilde serva Madre Assunta e concedei-me, por seu intermédio, a graça de que tanto necessito. Amém.

Serva de Deus
Madre Assunta, intercedei
a Deus por nós!

Súplica de um doente
Senhor, coloco-me diante de Ti em atitude de oração.
Sei que Tu me ouves, Tu me penetras, Tu me vês.
Sei que estou em Ti e que Tua força está em mim.
Olha para este meu corpo marcado pela doença.
Tu sabes, Senhor, quanto me custa sofrer.
Sei que Tu não Te alegras com o sofrimento dos Teus filhos.
Dá-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos de
desespero e de cansaço.
Torna-me paciente e compreensivo, simples e modesto.
Neste momento, eu Te ofereço as minhas preocupações,
angústias e sofrimentos para que eu seja mais digno de Ti.
Aceita, Senhor, que eu una meus sofrimentos aos sofrimentos
de Teu Filho Jesus, que por amor aos homens, deu Sua vida no
alto da cruz. Amém.

Oração a Nossa Senhora da Saúde
Virgem Puríssima, que sois a Saúde dos Enfermos, o Refúgio
dos Pecadores, a Consoladora dos Aflitos e a Despenseira de todas as graças, na minha fraqueza e no meu desânimo apelo hoje,
para os tesouros da vossa divina misericórdia e bondade e atrevome a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. Sim, Ó Mãe, atendeime em minha enfermidade, dai-me a saúde do corpo para que
possa cumprir os meus deveres com ânimo e alegria, e com a
mesma disposição sirva a vosso Filho Jesus e agradeça a vós,
Saúde dos enfermos. N. Senhora da Saúde, rogai por nós. Amém.

Novena a Nossa Senhora da Saúde
Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos os homens, minha terna mãe, saúde dos enfermos, consoladora dos aflitos, vós
conheceis minhas necessidades espirituais e materiais, minhas doenças e sofrimentos, dignai-vos olhar para minha fraqueza e liberta-me das doenças, das desgraças, e do pecado.
Mãe bondosa, concedei-me a saúde da alma e do corpo e a
graça de bem usá-la, a fim de que, em todas as situações da vida
eu busque o Senhor naquela prontidão que vos fez dizer: “Faça-se
em mim segundo a Tua vontade”. Amém.

Oração de cura
Curai-me Senhor, pela graça do Espírito Santo, as enfermidades que sofro. Libertai-me de meus males, perdoai-me os pecados e expulsai de mim tudo aquilo que me aflige tanto no espírito
como no corpo. Amém!
O Senhor vos abençoe
Senhor Jesus Cristo esteja do seu lado para defendê-lo, dentro
de você para conservá-lo, diante de você para conduzi-lo, atrás
de você para guardá-lo, acima de você para abençoá-lo. Ele que
vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.

Oração da Família
Deus, Pai de misericórdia, criador de todas as coisas;
invocamos o teu Espírito Santo sobre este lar e seus moradores.
Assim como visitaste e abençoaste a casa de Abraão, de Isaac
e de Jacó, visita-nos e guarda-nos na tua luz.
Guarda estas paredes de todos os perigos: do incêndio, da
inundação, do raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal.
Venham teus anjos portadores de paz!
Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que
aqui habitam. Afasta-os da divisão e da falta de fé.
Abençoa e guarde este lar e todos os que o visitam.
Por Cristo Jesus. Amém.
Oração pelas vocações
Jesus Mestre divino, chamastes os apóstolos a vos seguirem,
continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias,
pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de
nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força
para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes,
como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de
toda a humanidade. Amém.
Você gostaria de ser Irmã, leiga(o)
missionária(o) scalabriniana(o)?
Entre em contato conosco!.
0xx51 3268 8339
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