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XXVI DIA MUNDIAL DO DOENTE 
11 DE FEVEREIRO DE 2018 

A Igreja assinala um dia especial de oração pelos doentes na festa litúrgica de 
Nossa Senhora de Lourdes. O Papa Francisco, na sua mensagem para este dia, entre 
outras coisas recorda-nos que «o serviço da Igreja aos doentes e a quantos cuidam 
deles deve continuar, com vigor sempre renovado, por fidelidade ao mandato do 
Senhor e seguindo o exemplo muito eloquente do seu Fundador e Mestre. 

Este ano, o tema do Dia do Doente é tomado das palavras que Jesus, do alto da cruz, 
dirige a Maria, sua mãe, e a João: «“Eis o teu filho! (…) Eis a tua mãe!” E, desde 
aquela hora, o discípulo acolheu-A em sua casa.» (Jo 19, 26-27). Estas palavras 
de Jesus dão origem à vocação materna de Maria em relação a toda a humanidade. 
Será, de uma forma particular, a Mãe dos discípulos do seu Filho e cuidará deles e 
do seu caminho. Esta vocação materna da Igreja para com as pessoas necessitadas e 
os doentes concretizou-se, ao longo da sua história bimilenária, numa série 
riquíssima de iniciativas a favor dos enfermos. Esta história de dedicação não deve 
ser esquecida. Continua ainda hoje, em todo o mundo. 

A Maria, Mãe da ternura, queremos confiar todos os doentes no corpo e no espírito, 
para que os sustente na esperança. A Ela pedimos também que nos ajude a ser 
acolhedores para com os irmãos e irmãs enfermos ... Por isso, unamo-nos todos 
numa súplica insistente elevada à Mãe do Senhor, para que cada membro da Igreja 
viva com amor a vocação ao serviço da vida e da saúde. A Virgem Maria ajude as 
pessoas doentes a viverem o seu sofrimento em comunhão com o Senhor Jesus, e 
ampare aqueles que cuidam delas.» 

A mensagem completa encontra-se em: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/sick 

Todas a Paróquias são encorajadas a organizar a celebração do Sacramento da 
Unção dos Enfermos, convidando os doentes ou idosos a participarem. Para isso, 
organizem-se voluntários que possam ajudar no transporte e acolhimento dessas 
pessoas. Informem a Paróquia... e caso não seja possível a participação na 
celebração, ficará a referência para uma posterior visita domiciliária. 
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