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#RezemosJuntos 
 

 
11 de março de 2020  
A vaidade, o espírito mundano é o caminho que o diabo oferece para afastar-nos da Cruz de Cristo. 
Peçamos ao Senhor a graça de discernir o caminho do Senhor, que é o da Cruz, do caminho do mundo, que 
é a vaidade. 
 
 
13 de março de 2020  
Hoje gostaria de rezar pelos pastores que devem acompanhar o povo de deus nesta crise: que o Senhor dê 
a eles a força e também a capacidade de escolher os melhores meios para ajudar. 
 
 
14 de março de 2020  
Rezemos hoje pelas famílias que se encontram em uma situação difícil, especialmente pelas famílias com 
alguma pessoa com deficiência. Rezemos para que não percam a paz neste momento e consigam seguir em 
frente com coragem e alegria. 
 
 
15 de março de 2020  
#RezemosJuntos hoje por aqueles que, com seu trabalho, garantem o funcionamento da sociedade: nas 
farmácias, supermercados, transportes, os policiais, por todos aqueles que estão trabalhando para que a 
vida social siga em frente. 
 
 
16 de março de 2020  
O Senhor ajude as famílias a descobrirem novas expressões de amor nesta situação, que é uma 
oportunidade para reencontrar os afetos na família com criatividade. #RezemosJuntos para que as 
relações na família floresçam sempre para o bem. 
 
 
17 de março de 2020  
#RezemosJuntos pelos idosos que, de uma maneira especial, neste momento sofrem grande solidão, às 
vezes com muito medo. Eles nos deram sabedoria, vida, história ... estamos próximos a eles com a 
oração. 
 
 
18 de março de 2020  
#RezemosJuntos pelos falecidos, pelos que perderam a vida por causa do vírus. de maneira especial, 
rezemos pelos profissionais de saúde que deram a vida no serviço dos doentes. 
 
 
19 de março de 2020  
A fé abre caminho através de passos humildes e concretos. #Quaresma 
 
 
20 de março de 2020  
#RezemosJuntos pelos médicos, pelos funcionários dos hospitais, os voluntários que estão dando a 



própria vida para salvar os outros. E pelas autoridades, pelos que devem tomar decisões neste momento. 
Todas essas pessoas são as colunas que nos defendem nesta crise. 
 
 
21 de março de 2020  
Hoje recordamos as famílias que não podem sair de casa, para que saibam encontrar a maneira de se 
comunicar bem e superar as ansiedades desse tempo, juntos. #RezemosJuntos pela paz nas famílias hoje, 
nesta crise, e pela criatividade. 
 
 
22 de março de 2020  
Rezemos pelos muitos falecidos, que morrem sozinhos sem poder despedir-se de seus familiares. 
Rezemos também pelas famílias que não podem acompanhar seus entes queridos no passamento. 
#RezemosJuntos 
 
 
23 de março de 2020  
Rezemos hoje pelas pessoas que, devido à pandemia, estão começando a ter problemas financeiros, 
porque não podem trabalhar e isso recai sobre a família. #RezemosJuntos 
 
 
24 de março de 2020  
Nestes dias, faleceram médicos, sacerdotes. Muitos enfermeiros foram infectados porque estavam a 
serviço dos doentes. Agradeço a deus pelo exemplo de heroísmo que nos dão em assistir os doentes. 
#RezemosJuntos por eles e suas famílias. 
 
 
26 de março de 2020  
Nestes dias de tanto sofrimento, há muito medo, medo dos idosos que estão sozinhos, dos trabalhadores 
sem emprego fixo ... o medo de cada um de nós. #RezemosJuntos ao Senhor para que nos ajude a ter 
confiança e vencer o medo. 
 
 
27 de março de 2020  
#RezemosJuntos pelas tantas pessoas que se preocupam com os outros - famílias que não têm o 
suficiente para comer, idosos solitários, doentes no hospital - e rezam e procuram fazer com que chegue 
alguma ajuda. Agradeçamos a deus por suscitar estes sentimentos nos corações. 
 
 
28 de março de 2020  
Nestes dias começam a ser vistas as consequências da pandemia, como a fome. Já começamos a ver o 
"depois". #RezemosJuntos pelas famílias que passam necessidade e fome por causa da pandemia.  
 
 
29 de março de 2020  
Penso nas tantas pessoas que choram. Também nós os acompanhamos de nossos corações e não nos 
fará mal chorar um pouco com o choro do Senhor, por todo o seu povo. #RezemosJuntos 
 
 
30 de março de 2020  
#RezemosJuntos por tantas pessoas que não conseguem reagir e estão assustadas com esta pandemia. 
Que o Senhor as ajude a se levantar e reagir pelo bem de toda a comunidade. 
 



 
31 de março de 2020  
#RezemosJuntos por aqueles que não têm uma moradia fixa neste momento em que nos é pedido para 
ficarmos em casa, para que a sociedade os ajude e a Igreja os acolha. 
 
 
1 de abril de 2020  
#RezemosJuntos por todos aqueles que trabalham na mídia, que trabalham para comunicar, para 
informar, para que as pessoas não se sintam tão isoladas, e pela educação das crianças. Rezemos por 
todos aqueles que nos ajudam a suportar este tempo de reclusão. 
 
 
2 de abril de 2020  
Esses dias de dor e de tristeza evidenciam muitos problemas escondidos da nossa sociedade. Peçamos a 
Santa Teresa de Calcutá que desperte em nós o sentido da proximidade a tantas pessoas que, na vida 
normal, vivem escondidas, como os sem-teto. #RezemosJuntos 
 
 
3 de abril de 2020  
Há quem, já agora, pensa no pós-epidemia, a todos os problemas que chegarão, problemas de pobreza, 
de trabalho, de fome. #RezemosJuntos por todas as pessoas que ajudam hoje, mas também amanhã, 
para ajudar a todos nós. 
 
 
4 de abril de 2020  
Nestes momentos de dor, as pessoas fazem tantas coisas boas, mas não faltam também ideias para 
aproveitar do momento para si, para o próprio lucro. #RezemosJuntos para que o Senhor dê a todos nós 
uma consciência reta, transparente. 
 
 
6 de abril de 2020  
Onde há superlotação nas prisões, há o perigo de que esta pandemia acabe numa grave calamidade. 
#RezemosJuntos pelos responsáveis, por aqueles que tomam decisões, para que encontrem um caminho 
justo e criativo para resolver este problema. 
 
 
7 de abril de 2020  
Nestes dias de #Quaresma, vimos a perseguição que Jesus sofreu, como foi julgado com hostilidade, 
mesmo sendo inocente. #RezemosJuntos hoje por todas as pessoas que sofrem por uma sentença injusta 
por causa da hostilidade. 
 
 
8 de abril de 2020  
Rezemos hoje pelas pessoas que, neste tempo de pandemia, fazem comércio com os necessitados, 
aproveitam das necessidades dos outros e os "vendem". Que o Senhor toque os seus corações e os 
converta. #RezemosJuntos 
 
 
13 de abril de 2020  
#RezemosJuntos pelos governantes, os cientistas, os políticos, que começaram a estudar a saída para o 
pós-pandemia, este “depois” que já começou: a fim de que encontrem o caminho certo sempre em favor 
dos povos. 
 



 
14 de abril de 2020  
#RezemosJuntos para que o Senhor nos dê a graça da unidade entre nós. Nas dificuldades deste tempo, nos 
faça descobrir a comunhão entre nós, a unidade que é superior a qualquer divisão. 
 
 
15 de abril de 2020  
#RezemosJuntos pelos idosos, especialmente por aqueles que estão isolados ou em asilos e têm medo de 
morrer sozinhos. Eles são as nossas raízes; nos deram a fé, a tradição, o sentido de pertença. Rezemos para 
que o Senhor esteja próximo a eles. 
 
 
16 de abril de 2020  
#RezemosJuntos também pelos farmacêuticos, que, com os médicos e enfermeiros, trabalham muito para 
ajudar os doentes a saírem da doença. 
 
 
17 de abril de 2020  
#RezemosJuntos pelas mulheres grávidas, que se tornarão mães e se perguntam: “Em que mundo viverá o 
meu filho?”. Que o Senhor dê a elas a coragem e a confiança, que certamente será um mundo diferente, 
mas sempre um mundo que o Senhor amará muito. 
 
 
18 de abril de 2020  
Pensemos no difícil trabalho dos profissionais de saúde, enfermeiros e médicos, com os doentes com 
deficiência que contraíram o Covid-19. #RezemosJuntos pelas pessoas com deficiência e por aqueles que as 
assistem. 
 
 
20 de abril de 2020  
#RezemosJuntos pelos homens e as mulheres que têm vocação política, que é uma forma alta de caridade. 
Rezemos pelos partidos políticos dos diversos países para que, neste momento de pandemia, busquem o 
bem do próprio país e não o bem do próprio partido. 
 
 
21 de abril de 2020  
Neste período, há muito silêncio. Que este silêncio, que é um pouco novo nos nossos hábitos, nos ensine a 
ouvir, nos faça crescer na capacidade de escuta. #RezemosJuntos por esta intenção. 
 
 
22 de abril de 2020  
Neste tempo em que é necessária muita unidade entre nós, rezemos pela Europa, para que consiga ter a 
unidade fraterna sonhada pelos pais fundadores da Comunidade europeia. #RezemosJuntos  
 
TWEET 2  
Quando estamos no pecado, somos como "morcegos humanos", que sabem se mover somente à noite. É 
mais cômodo para nós viver nas trevas, porque a luz nos mostra o que não queremos. Mas assim os olhos 
se acostumam com as trevas e não sabem mais o que é a luz. 
 
 
23 de abril de 2020  



Há famílias que não podem trabalhar e não têm o que comer e os agiotas pegam o pouco que têm. 
#RezemosJuntos pela dignidade dessas famílias; e rezemos também pelos agiotas: que o Senhor toque os 
seus corações e se convertam. 
 
 
24 de abril de 2020  
#RezemosJuntos pelos professores que têm que trabalhar muito para dar aulas através da internet e de 
outros recursos midiáticos e pelos estudantes que têm que fazer as provas num modo no qual não estão 
acostumados. Acompanhemos todos eles com a oração. 
 
 
25 de abril de 2020  
#RezemosJuntos pelas pessoas que prestam serviços funerários. É tão doloroso, tão triste aquilo que 
fazem,  e sentem a dor dessa pandemia tão próxima. Rezemos por eles. 
 
TWEET 2  
Hoje a Igreja celebra São Marcos, um dos quatro evangelistas, o primeiro que escreveu o Evangelho, em um 
estilo muito simples. Se hoje tiverem algum tempo, leiam-no. Dá gosto ler a simplicidade com que Marcos 
narra a vida do Senhor. 
 
 
26 de abril de 2020  
#RezemosJuntos por todas as pessoas que sofrem a tristeza, porque estão sozinhas ou porque não sabem 
qual futuro as aguarda ou porque não podem levar adiante a família porque não têm trabalho. Rezemos 
hoje por elas. 
 
 
27 de abril de 2020  
#RezemosJuntos pelos artistas, que têm uma capacidade de criatividade muito grande e através da beleza 
nos indicam o caminho a seguir. Que o Senhor nos dê a todos a graça da criatividade neste momento. 
 
 
28 de abril de 2020  
Neste tempo, no qual se começa a ter determinações para sair da quarentena, rezemos ao Senhor para que 
dê a todos nós a graça da prudência e da obediência às determinações, para que a pandemia não volte. 
#RezemosJuntos 
 
 
29 de abril de 2020  
No dia de Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, padroeira da Europa, #RezemosJuntos pela unidade da 
União Europeia: para que todos juntos possamos seguir adiante como irmãos. 
 
 
30 de abril de 2020  
#RezemosJuntos hoje pelos falecidos, aqueles que morreram pela pandemia; de modo especial pelos 
falecidos “anônimos”. 
 
 
1 de maio de 2020  
Hoje é a festa de São José operário e também Dia dos trabalhadores. #RezemosJuntos por todos os 
trabalhadores, para que não falte trabalho a nenhuma pessoa e todos sejam justamente retribuídos e 
possam gozar da dignidade do trabalho e da beleza do repouso. 
 



 
2 de maio de 2020  
#RezemosJuntos pelos governantes que têm a responsabilidade de cuidar do seu povo, para que o Senhor 
lhes dê força e para que entendam que, nos momentos de crise, devem estar muito unidos pelo bem do 
povo, porque a unidade é superior ao conflito. 
 
 
3 de maio de 2020  
#RezemosJuntos pelos muitos pastores que dão a vida pelos fiéis. Penso nos sacerdotes e também em 
outros pastores que cuidam bem das pessoas: os médicos. Que o exemplo desses pastores sacerdotes e 
pastores médicos nos ajude a cuidar do santo povo fiel de deus. 
 
TWEET 2 
#RezemosJuntos hoje pelas #vocações, invocando do Senhor o dom de bons operários para o seu Reino, 
com o coração e as mãos disponíveis ao seu amor. 
 
 
4 de maio de 2020  
Neste tempo de quarentena, a família busca fazer tantas coisas novas, há muita criatividade para ir avante. 
Mas, às vezes, há também violência doméstica. #RezemosJuntos pelas famílias, para que continuem em paz 
com criatividade e paciência nesta quarentena. 
 
 
5 de maio de 2020  
Rezemos hoje pelos falecidos que morreram pela pandemia. Morreram sozinhos, sem o carinho de seus 
caros e muitos não tiveram nem mesmo o funeral. Que o Senhor os acolha na sua glória. #RezemosJuntos 
 
 
6 de maio de 2020  
#RezemosJuntos pelos homens e mulheres que trabalham nos meios de comunicação. Neste tempo de 
pandemia, correm muitos riscos e há muito trabalho. Que o Senhor os ajude sempre neste trabalho de 
transmissão da verdade. 
 
 
7 de maio de 2020  
Gostaria de pedir ao Senhor que abençoe os artistas, que nos fazem entender o que é a beleza. Sem o belo, 
não se pode entender o Evangelho. Rezemos mais uma vez pelos artistas. #RezemosJuntos 
 
 
8 de maio de 2020  
Hoje se celebra o Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. #RezemosJuntos pelas pessoas 
que trabalham nessas beneméritas instituições: que o Senhor abençoe o seu trabalho, que promove tanto 
bem. 
 
 
9 de maio de 2020  
No dia da comemoração de Santa Luísa de Marillac, #rezemosjuntos pelas irmãs vicentinas que há quase 
100 anos trabalham aqui na Santa Marta e mantém o ambulatório em funcionamento. 
 
 
11 de maio de 2020  
Nestes dias, muitas pessoas perderam o emprego. Rezemos pelos nossos irmãos e irmãs que sofrem com a 
falta de trabalho. #RezemosJuntos 



 
 
12 de maio de 2020  
Hoje é o Dia do Enfermeiro. É mais do que uma profissão, é uma vocação, uma dedicação. Neste tempo de 
pandemia, deram exemplo de heroísmo e alguns deram a vida. #RezemosJuntos pelos enfermeiros e 
enfermeiras. 
 
 
14 de maio de 2020  
Que deus tenha piedade de nós e detenha esta tragédia, esta pandemia e também outras pandemias: a da 
fome, da guerra, das crianças sem escola. E isto o pedimos como irmãos, todos juntos. #HumanFraternity 
#RezemosJuntos 
 
 
15 de maio de 2020  
Hoje é o Dia Mundial da #Família: rezemos pelas famílias, para que cresça nelas o Espírito do Senhor, o 
espírito de amor, de respeito, de liberdade. #RezemosJuntos 
 
 
16 de maio de 2020  
Rezemos hoje pelas pessoas encarregadas de sepultar os mortos nesta pandemia, também arriscando ser 
contagiadas. Sepultar os mortos é uma das obras de misericórdia. #RezemosJuntos 
 
 
17 de maio de 2020  
Hoje #RezemosJuntos pelas pessoas que limpam os hospitais, as ruas, que esvaziam as lixeiras, que 
recolhem o lixo das casas: um trabalho que ninguém vê, mas que é necessário para sobreviver. Que o 
Senhor os abençoe. 


