
 

 

 
 
 
 
 
 

Olhamos hoje para o tema do acompanhamento aos doentes:  

               o que Santa Rafaela Maria nos pode ensinar em situações destas?

 

Rafaela anima, varias vezes, as irmãs que acompanham as doentes:  

 “Se, por um copo de água fresca, o Senhor retribuí com a vida eterna, o que não 

fará com quem com tanto amor e caridade exercita as catorze Bem-Aventuranças 

[provavelmente queria dizer as catorze Obras de Misericórdia], como vocês agora 

o estão a fazer? Tudo, minhas Madres, por Jesus”.1 

 

Pede pelas que assistem a tais sofrimentos, para que o Senhor lhes dê muita 

fortaleza, como sabe que precisam. “E a essas enfermeiras, Nosso Senhor lhes 

pague tudo, como já o faz, dando-lhes tanta caridade e constância em tantíssimas 

moléstias. Quem me dera poder partilhá-las convosco! Mas isso seria demasiado 

para mim, que não mereço (…)” 2  

 

Mas de facto acompanhou várias irmãs doentes, e fê-lo com muita fortaleza.  

Quando não podia estar perto, acompanhava escrevendo-lhes.  

E nas suas cartas, para além de animar as doentes, pede-lhes que rezem por ela, 

porque crê que estão muito perto de Deus.  
 

                                    
1 carta 480, a la M.ª de la Cruz, sobre a doença da M. Encarnación, Out. 1900. 
2 carta 491, à M. Mª de la Cruz, 26.Julho.1901 



 

 

Rezo hoje em especial por todos os profissionais de saúde,  

pelos que trabalham a atender os doentes e os idosos, 

pelos que cuidam dos familiares, em casa,   

e por todos e cada um dos que exercitam as catorze Obras de Misericórdia. 

 

 Vou parando em cada uma destas Obras  

e lembrando pessoas concretas que a elas se dedicam. 

 

Obras Corporais: 

1ª Dar de comer a quem tem fome; 

2ª Dar de beber a quem tem sede; 

3ª Vestir os nus; 

4ª Dar pousada aos peregrinos; 

5ª Assistir aos enfermos; 

6ª Visitar os presos; 

7ª Enterrar os mortos. 

 

Obras Espirituais: 

1ª Dar bons conselhos; 

2ª Ensinar os ignorantes; 

3ª Corrigir os que erram; 

4ª Consolar os tristes; 

5ª Perdoar as injúrias; 

6ª Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo; 

7ª Rogar a Deus por vivos e defuntos.  

 

 E eu? Quais tenho praticado?  

 Quais posso praticar mais? 


