
CANTAR OU REZAR 

Ref.: Cantai ao Senhor um cântico novo 

         Porque’o Senhor fez maravilhas; 

          Revelou a sua justiça às nações. Aleluia. 

1. Cantai ao Senhor um cântico novo, 
    pelas maravilhas que Ele operou. 

    A sua mão e o santo braço / Lhe deram a vitória. 

2.  
O Senhor deu a conhecer a salvação, 

revelou aos olhos das nações a sua justiça. 

Recordou-se da sua bondade e fidelidade 

em favor da casa de Israel. 

 

1. Quando Te encontro descanso.  

      Tu reconfortas minha alma.        (Fls 51) 

              
Refrão: Cristo Senhor és o guia.  

             O Bom Pastor que me conduz. 

              Minha vida e minha luz. (bis) 

 2. Por teus caminhos me guia. Para louvor do Teu nome. 
 3. Não temerei os perigos. Pois sei que Tu 'stás comigo. 

 4. O Teu festim me conforta. Faz-me cantar de alegria. 
 5. Tua bondade me ajuda. No viver de cada dia. 

 

Ref.:                                                                     
Eu estou sempre convosco 

Até ao fim dos tempos. 

Eu estou sempre convosco. 

1.  Em Vós Senhor, me refugio, 
     jamais serei confundido. 

    Pela vossa justiça defendei-me e salvai-me, 

    prestai ouvidos e libertai-me. 
2. 

Sede para mim um refúgio seguro 

a fortaleza da minha salvação. 
Vós sois a minha defesa e o meu refúgio. 

Meu Deus, salvai-me do pecador,  

              do homem iníquo e violento. 

3. Sois Vós, Senhor, a minha esperança, 
    A minha confiança desde a juventude. 

    Desde o nascimento Vós me sustentais. 

    Em Vós está sempre a minha esperança. 

Em casa do doente, preparo o necessário  

para que seja recebido o Pão do Céu. 

É a casa do doente que se torna,  

de modo especial, a igreja doméstica. 

Ajudo o doente e familiares  

a prepararem-se para a celebração. 

Cuido do adorno da ‘mesa do Senhor’, 

ilumino-a com a luz da ‘cera das abelhas’; 

a cruz de Cristo é presença em destaque… 

 

Felizes os convidados para a Ceia do Senhor.  

Eis que Jesus chega com a sua força  

e o seu poder para salvar o que sofre. 

Ele é o remédio para a vida eterna;  

vem consolar o corpo e alma; 

vem fazer crescer, naquele que O recebe,  

a obra da redenção. Ritual 35/37 

Ele espera a conversão, não tem pressa, 

a dor pode dificultar a estrada, 

mas Ele é clemente e compassivo,  

paciente e misericordioso. Joel 2,13 

 

Acompanho o doente  

e com ele 

exultamos e alegramo-nos  

no Senhor nosso Deus. Joel 2,23 

Unidos na alegria e no amor de Cristo 

perseveramos na graça desta força  

que vem do alto. Ritual 57 

 

 

Eu, vizinho do irmão que sofre,  

que precisa de mim, 

ficarei no meu posto de sentinela, 

 conservar-me-ei de pé sobre a muralha, 

estarei alerta para ver  

o que o Senhor espera de mim,  

e como hei-de responder às suas advertências.  

                                                       Hab 2,1 

 

UNIDADE PASTORAL DE SÃO BENTO 

Diocese de Bragança-Miranda 

 

 

 

Unção e pastoral  

dos doentes 

 
“É uma graça do Espírito Santo, 

cuja Unção apaga os pecados…. 

bem como os vestígios do pecado, 

alivia e conforta o ânimo do doente, 

despertando nele uma grande confiança 

na misericórdia divina. 

Assim confortado, o doente 

suporta melhor os incómodos 

e sofrimentos da doença 

e resiste mais facilmente às tentações 

com que o demónio o assalta e até, 

se isso for conveniente 

para a salvação da sua alma, 

obtém por vezes a saúde do corpo.” 

 

 
Atendimento: 2ª a 6ª feira:  

 9h30/12h30 -14.00/17h00 

5300-210 Bragança  960436409 

upsbento@gmail.com 

 

mailto:upsbento@gmail.com


Algum de vós está doente? 

Chame os presbíteros da Igreja para que orem 

sobre ele, ungindo-o com óleo  

em nome do Senhor. A oração da fé salvará  

o doente e o Senhor o confortará, e, 

se tiver pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tg 5, 14-15 

  

Unção dos Doentes 
“A Extrema Unção”, a qual também,  

e com mais propriedade, 

se pode chamar “Unção dos Doentes”,  

não é sacramento 

apenas dos que se encontram no último  

transe da vida. 

Por isso, considera-se tempo oportuno  

para o receber quando 

o fiel começa, por doença ou velhice, 

a estar em perigo de vida [Viático]”. LG 73 

  

 

O Sacramento da Unção dos Doentes é 

administrado aos que se encontram enfermos 

em perigo de vida, ungindo-os na fronte e 

nas mãos com óleo de oliveira ou, segundo 

as circunstâncias, com outro óleo de origem 

vegetal, devidamente benzido, proferindo 

uma só vez as palavras: “por esta santa unção 

e pela sua infinita misericórdia, o Senhor 

venha em teu auxílio com a graça do Espírito 

Santo, para que, liberto dos teus pecados, Ele 

te salve e, na sua misericórdia, alivie os teus 

sofrimentos. S. Paulo VI, 30.11.72 

  
 

Este sacramento confere ao doente 

a graça do Espírito Santo, pela qual o homem 

todo é ajudado em ordem à salvação, confirmado 

na confiança em Deus e fortalecido contra as 

tentações do inimigo e a ansiedade da morte. 

Assim poderá não só suportar com fortaleza os 

males, mas ainda vencê-los e obter a própria 

saúde corporal, se essa lhe aproveitar à salvação 

da alma. 

Confere também, se necessário, o perdão dos 

pecados e a consumação da Penitência cristã.  
Ritual 6 

  

Estou atento à minha volta para ver os  

que sofrem. Faço com eles e com a família  

orações tiradas da Bíblia. 

Informo o pároco daqueles que sofrem para,  

e com ele e o doente, formar uma comunidade  

de oração em família. 

À maneira de uma celebração da Palavra se reza,  

se cantam Salmos e se fazem ladainhas.  

No final o doente é abençoado  

com a imposição das mãos. Cf. Ritual 45 

 

SANTA UNÇÃO 
(unicamente o sacerdote) 

Ritos iniciais. Paz a esta casa… 

- Aspersão com água benta (do doente e do 

quarto) 

Ato penitencial.  Confissão…  

Leitura da Sagra Escritura. 

Ladainha. Visitai-o, Senhor, …  

Bênção ou ação de graças sobre o Óleo. 

Santa Unção. Por esta… + Oração 

Conclusão do Rito. Pai nosso… + Bênção  

Visita dos doentes 

Todos os fiéis, animados de caridade e da 

solicitude de Cristo e da Igreja para com os 

doentes… cuidem deles com empenho, 

visitando-os, confortando-os no Senhor e 

auxiliando-os fraternalmente nas suas 

necessidades. (UPD 42) 

- Ajudem-nos com as palavras da fé… 

- para que possam santificar a doença com a 

oração… 

- Sejam os doentes levados a orar sozinhos, 

com os seus familiares, ou com quem os 

cuida e visita utilizando: 

1. textos da Sagrada Escritura… 

2. as fórmulas dos Salmos, de outras orações 

ou ladainhas. 

 

 

Comunhão dos doentes 
Antífona: 

Ó sagrado Banquete, em que se recebe Cristo  
e se comemora a sua Paixão, em que  

a alma se enche de graça e nos é dado  

o penhor da futura glória. 

- Paz a esta casa… 

- Aspersão com água benta 

- Confissão… 

   ou: Tende compaixão de nós, Senhor… 

   ou: Senhor, tende piedade de nós… 

Leitura da Sagrada Escritura. 

- Pai nosso… 

- Felizes os convidados… 

[Comunhão] Senhor eu não sou digno… 

Oração conclusiva. + Bênção 



 

 


