
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Propostas de oração para 9 dias 
deixando-nos guiar pela experiência de Santa Rafaela Maria  

quando a vida a aproximou da doença e da morte 
 

A 18 de maio celebramos a Festa de Santa Rafaela Maria. * 

Foi nesse dia, há 68 anos, que o Papa Pio XII a declarou beata, bem-aventurada, 

feliz. A sua vida não foi fácil, mas soube encontrar-se com Deus e com a Sua 

vontade. Soube encontrar-se com a fonte da verdadeira felicidade. Soube pôr os 

outros em primeiro lugar. Soube entregar-se, na simplicidade e humildade.  

Aprendeu a ser Santa, com a Graça de Deus.  
 

Nestes 9 dias antes da Festa de Santa Rafaela Maria,  

que a sua experiência acompanhe a nossa oração.  

Que ela nos ajude a encontrarmo-nos com Deus,  

nestes tempos estranhos e difíceis.  

Que a nossa oração passe por temas sobre os quais não queremos falar: o 

sofrimento, as dificuldades, a doença, e também a morte. Ao menos com Deus 

podemos abordá-los.  

Podemos abrir o coração. Dizer que medos temos. Como vivemos tudo isto?  

Santa Rafaela dá-nos uma ajuda. Vejamos como lidou ela com o sofrimento, a 

doença e com a morte, quando os teve por perto.  
 

 

* Fundadora das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, nasceu em Pedro Abad (Córdova-Espanha) 

a 1 de Março de 1850. Faleceu a 6 de Janeiro de 1925. Para conhecer mais sobre a sua história: 

http://aciportugal.org/santa-rafaela-maria-e-madre-pilar-vida/ 



 

 

 
 
Entro na oração, pedindo ao Senhor estas Graças: 

 experimentar que Ele coopera em tudo para o bem dos que O amam Rom 8, 28 

 acreditar que Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância Jo 10,10 

 confiar que Ele é e sempre será a ultima e definitiva resposta aos clamores 

da humanidade. E que NADA é um impedimento para O encontrar.  

 
 
 

 

 

Deixo-me iluminar pela palavras de São Paulo  (Rom, 8, 35.37-39):  

 

Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? 

A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada?  

Mas em tudo isso saímos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou.  

Estou convencido de que nem a morte nem a vida, 

nem os anjos nem os principados, 

nem o presente nem o futuro, 

nem as potestades, nem a altura, nem o abismo, 

nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus 

que está em Cristo Jesus, Senhor nosso.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Rezo devagar, fazendo minhas estas palavras:  

Senhor Jesus  

Tu que vieste para que tenhamos vida em abundância,  

Tu que restituíste a vista aos cegos, o ouvido aos surdos,  

Tu que curaste tantos de tantas doenças, 

Ajuda-nos a encontrar-Te na situação atual. 

Senhor Jesus  

Tu que assumiste o sofrimento humano, vivendo-o na tua própria carne,  

passando por tudo o que cada homem, mulher ou criança passam,  

acompanha-nos no que estamos a viver. 

Senhor Jesus  

Tu que chegaste à loucura da cruz,  

para nos acompanhar, salvar e para nos entregares a tua Vida,  

convence-me profundamente de que Te posso encontrar  em tudo, 

faz-me ver-Te onde não Te espero. 

Senhor Jesus 

Faz-me perceber, como mostraste a Santa Rafaela Maria, 

que viver e acompanhar uma situação de doença e de morte não é um peso, 

porque é parte da vida que estamos chamados a assumir.  

Muito mais que um peso, que estes momentos sejam para nós e para os que nos 

rodeiam, lugar de encontro Contigo.  

Que esta situação seja Templo,  

onde o Teu Amor se manifesta na nossa fragilidade. 

 


