12 Ensinamentos de São Camilo

Hino a São Camilo

1. Os enfermos são as pupilas do coração de Jesus, e o que
fizermos por eles faremos ao próprio Deus.

Lá no céu a ti se entoa, oh Camilo, hino imortal.
E brilhante uma coroa, orna a fronte patriarcal.
Regozija-te glorioso, grande herói no teu senhor.

2. Que cegueira a minha, a de não vos ter conhecido antes e mais
cedo, Senhor! Porque não empreguei toda a minha vida em vos
servir? Perdoai, Senhor, a este pecador!..

Salve, apóstolo zeloso, salve, serafim de amor.

3. Assistam aos enfermos com carinho de uma mãe para com seu
único filho doente.

Quantos filhos destemidos, pelejando ao teu pendão.
Em teu nome sempre unidos, alcançaram galardão.
Bando forte e numeroso, imolou-se pela dor.
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4. O pobre é Jesus Cristo! Somos servos e escravos dos enfermos.
5. Servir ao doente é servir a Jesus Cristo e não merecemos tanta
honra.
6. Meus irmãos, desapegai vosso coração da terra e pensai que
ides receber dentro de vós aquele Senhor que criou o céu, a
terra e todo o mundo. Aquele que vos deu a existência e se
encarnou e morreu por nós, aquele que nos preparou o céu se
formos bons e o inferno se formos maus, tomai cuidado para não
o receberdes em pecado.
7. Nas vossas mãos ó Mãe, dizia Ele, entrego todos os pedidos de
graças a Deus Nosso Senhor e tudo espero de vós. Ai de nós
pecadores se não tivéssemos esta grande advogada no céu.
8. O mundo é uma morada de aluguel, onde se passa a noite e
uma parte da manhã. A vida está nas mãos do Senhor, Feliz de
quem pratica o bem neste mundo…
9. Rezai por mim! Sou um pobre pecador! Se eu me salvar rezarei
por vós no céu.
10. Ainda, ó meu Deus, que por meus horrendos pecados seja
merecer de mil infernos, espero me salvar pelas promessas de
Cristo!
11. Lembre aos meus ouvidos (na hora da morte) do sangue de
Jesus derramado pela nossa salvação, porque nele pus toda
minha esperança.
12. Senhor eu confesso, nada fiz de bom e sou miserável
pecador, só me resta a esperança na vossa Divina Misericórdia e
no vosso preciosíssimo sangue!

Cá na terra outra fileira, eco faz de bons irmãos.
Desfraldando uma bandeira, gloria eterna dos
cristãos. Traz no peito caridoso, cruz vermelha e
santo ardor.
Dos doentes, dos que morrem, ouve o grito de
aflição. Nos perigos que eles correm, de ti esperam
salvação. Anjo doce carinhoso, deles sê consolador.

Oração

a

São

Camilo

Glorioso São Camilo, volvei um olhar de
misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que
os assistem. Concedei aos doentes aceitação
cristã, confiança na bondade e no poder de
Deus. Dai aos que cuidam dos doentes
dedicação generosa e cheia de amor. Ajudai-me
a entender o mistério do sofrimento, como meio
de redenção e caminho para Deus. Vossa
proteção conforte os doentes e familiares, e os
encoraje na vivência do amor. Abençoai os que
se dedicam aos enfermos, e que o bom Deus
conceda paz e esperança a todos. Amém.
Pai
Nosso,
Ave
Maria
e
Glória.
São Camilo, rogai por nós!

02 a 14 de Outubro
Paróquia Santíssimo Sacramento da
Eucaristia
Rua Euclides da Cunha, 158
Paraíso
(28)3522-8769

Oração do Ano Vocacional Camiliano

Programação
02/10 – Chegada no Centro Universitário São Camilo.

04/10 – Sexta-feira – Acolhida na Paróquia Santíssimo Sacramento da
Eucaristia..
18h30 – Procissão luminosa saindo próximo ao Centro Universitário São
Camilo, seguida de missa na Comunidade Cristo Redentor – Paraíso.
05/10 – Sábado.
17h00 – Missa na Capelinha da Santa Casa.
06/10 – Domingo.
07h00/09h00 – Missa na Catedral.
19h00 – Missa na Comunidade Cristo Redentor – Paraíso.
07/10 – Segunda-feira.
19h30 – Missa na Comunidade de São Geraldo. (Paraíso faz a entrega)
08/10 – Terça-feira.
19h30 – Missa na Comunidade São Brás em comunhão com a
Comunidade Santo Antônio. (São Geraldo faz a entrega)
09/10 – Quarta-feira.
19h30 – Missa na Comunidade N. Srª Aparecida – Monte Belo. (São Brás
e Santo Antônio fazem a entrega)
10/10 – Quinta-feira.
19h30 – Missa na Comunidade São Sebastião em comunhão com a
Comunidade N. Srª das Graças. (Monte Belo faz a entrega)
11/10 – Sexta-feira.
19h30 – Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Safra) em
comunhão com as Comunidades Santa Teresinha e São Sebastião – Fura
Olho. (São Sebastião e N. Srª das Graças fazem a entrega)
12/10 – Sábado.
10h00 – Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida – Grota Fria, em
comunhão com as Comunidades Tijuca e Lambari. (Safra, Santa
Teresinha e Fura Olho entregam)
13/10 – Domingo.
07h30 – Missa na Comunidade Cristo Redentor – Paraíso.
19h00 – Missa na Comunidade Cristo Redentor em comunhão com a
Comunidade Nossa Senhora da Glória.
14/10 – Segunda-feira – Despedida.
06h30 – Oração de envio.

A ideia de ter um ano inteiro dedicado
especialmente à vocação dos camilianos surgiu a fim de
celebrar o carisma, propagá-lo ainda mais e, então, criar
maior proximidade com os jovens em período de
discernimento de suas vocações. Além disso, este Ano
Vocacional deve propiciar em nós o fortalecimento da
nossa consagração à vida religiosa e de nosso
profissionalismo como promotores da vida e da saúde.
O tema "Novos em Cristo: um coração solidário
para amar e servir" foi o escolhido para celebrar o Ano
Vocacional Camiliano ao longo de 2019. Uma escolha feita
de maneira muito especial com o objetivo de “assumir a
formação e a pastoral vocacional como prioridade para o
triênio de 2017-2020”, conforme acordado de fato como
prioridade no último capítulo provincial.
Uma peregrinação especial
Ao longo de 2019, como parte das iniciativas
entorno do Ano Vocacional Camiliano, haverá uma
peregrinação por todo o Brasil. A imagem e a relíquia de
São Camilo passarão pelas comunidades, hospitais e
demais obras camilianas.
Além de ser um momento de fé e de
espiritualidade, será também um momento forte de
interiorização dos valores camilianos do cuidado e da
promoção da vida. As palavras do Evangelho segundo São
Mateus “Estive enfermo e me visitastes” (Mt 25,36) serão
de fato colocadas ainda mais em prática nessa
peregrinação a cada local, a fim de viver o carisma da
misericórdia.

Senhor, Deus da vida e fonte de toda graça,
que nos chamastes a sermos bons samaritanos: aqui
estamos. Vós nos enviastes a anunciar vosso Reino e
a curar os enfermos, porque muito nos amais (cf. Lc
9, 2)
Em Jesus Cristo, vosso Filho, buscamos o
sentido e a fidelidade para avante levar nossa
missão: cuidar dos doentes e sofredores. Pela força e
a graça de vosso Espírito, constantemente, revigorais
e renovais nosso chamado batismal.
Como Maria, a Rainha dos Ministros dos
Enfermos, queremos amar e servir. Auxiliai-nos, em
nosso cotidiano, para que sejamos mensageiros de
vida e esperança, pois em vossa providência
acreditamos.
Em Vós, nos movemos e novas criaturas
somos (cf. Ap 21, 5). Dos doentes, dos que morrem,
desejamos ser sinal vivo do afeto e do carinho
maternal. Esperamos o despertar de muitas santas e
generosas vocações, para viverem o carisma da
misericórdia.
Hoje e sempre rendemos graças a Deus, o Pai
das misericórdias (cf. 2Cor 1, 3), que nos deu o dom
da vocação camiliana: “de cuidar dos doentes com
competência, dedicação e amor”.
Doravante testemunhemos com a vida os
valores ensinados por São Camilo, para que nosso
viver seja sempre mais leve, alegre e profético,
porque em nosso peito bate um coração solidário
com os que sofrem. Glória ao Pai, ao Filho e ao
Espírito Santo. Como era no princípio agora e
sempre. Amém.

