PORTUGUÊS

Declaração da Família Vicentina
sobre a pandemia causada pelo Covid-19
Toda a Família Vicentina, diante da presente situação de pandemia do
novo coronavírus, que afeta globalmente todos os países do mundo, se une
aos esforços das pessoas que se mobilizaram para minimizar os contágios
e, finalmente, erradicar a doença.
O Conselho Executivo da Família Vicentina solicita a todos os membros
da nossa família espiritual que colaborem ativamente para que o vírus não
se propague. Como bons membros da sociedade, coloquemos nosso grãos
e areia e sigamos pontualmente as diretrizes e orientações das pessoas que,
na primeira linha, estão trabalhando com denodo para aliviar e curar os
enfermos por coronavírus, e descobrir rapidamente uma cura.
A respeito das obras e serviços de atenção aos mais necessitados que
levamos a cabo em todo o mundo, procuremos que fiquem desatendidas
as necessidades dos pobres, sobretudo as mais básicas de alimentação e
cuidados médicos. Façamos-o sempre sempre procurando não colocar em
perigo sua saúde, sem sermos propagadores da doença, e de acordo com
as boas práticas que os líderes nacionais e internacionais nos pode, que
executemos.
Confiamos na intercessão da Virgem Imaculada da Medalha Milagrosa,
São Vicente de Paulo e todos os santos e beatos da Família Vicentina para
que se vença a doença e esta situação melhore em um período muito breve.
Convidamos todos os membros da Família Vicentina a rezar, individualmente, em família ou grupo (se a situação permitir) esta oração todos os
dias:
Escritório da Família Vicentina
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, Estados Unidos da America
Office: (215) 713-3984. Email: vfo@famvin.org. Web: https://famvin.org/vfo-en/

Ó, Deus, protetor dos indefesos,
olha compassivo para teu povo
que sofre com o perigo de uma pandemia global.
Tende compaixão de nós,
mostra tua infinita misericórdia
e guia a mão daqueles que se esforçam
para que logo se supere esta situação
Imprima em nós entranhas de generosidade,
para que saibamos auxiliar aos mais frágeis,
aos idosos, aos sem teto, aos empobrecidos,
que são os que, em maior medida,
sofrem as consequências dessa crise.
Que saibamos estar perto deles
e ajudá-los nesses momentos difíceis.
Protege os médicos e enfermeiros,
todo o pessoal da saúde
que está na primeira linha para deter está pandemia.
Ilumina suas mentes para que logo se chegue à cura.
Isso lhe pedimos por intercessão de Jesus Cristo, teu filho,
Nosso Senhor, o protetor dos necessitados. Amém.
Oramos juntos o Pai Nosso ea Ave Maria.

