
 
 

XXXI MARTES DO TEMPO ORDINARIO OU SAN MARTÍN DE PORRES 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 
Xesús dirixe unha invitación aos enfermos e aos oprimidos, aos pobres que saben que 
dependen completamente de Deus e que, feridos polo peso da proba, necesitan ser 
curados. Xesucristo, a quen sente angustia pola súa propia situación de fraxilidade, dor 
e debilidade, non impón leis, senón que ofrece a súa misericordia, é dicir, a súa persoa 
salvadora. Xesús mira a humanidade ferida. Ten ollos que ven, que se dan conta, porque 
miran profundamente, non corren indiferentes, senón que se deteñen e abrazan a todo 
o home, a cada home na súa condición de saúde, sen descartar a ninguén, e convida a 
cada un para entrar na súa vida para experimentar a tenrura. E á familia da persoa 
enferma acompáñaa e sostén. Hoxe oramos por todos os nosos enfermos e as súas 
familias. 
 
ORACIÓN DOS FIEIS 
 
Oremos a Deus, noso Pai, que nos outorga o don da vida.  
 

• Que o Señor, médico dos corpos e das almas, nos dea a fortaleza e a paciencia 
para afrontar os traballos que xera a epidemia e axudar con xenerosidade ós 
irmáns que viven na angustia. Roguemos ó Señor. 

• Que Deus, omnipotente e bondadoso, mire compasivo a nosa aflición, alivie as 
fatigas e confirme a fe dos seus fillos enfermos e de quen os coida, para que, así, 
confíen sen vacilar na súa paternal providencia. Roguemos ó Señor. 

• Que os nosos gobernantes traballen en favor da vida, promovan unha lexislación 
que ampare a quen atravesa a enfermidade, que poidan sentirse acompañados 
na dor e nas dificultades. Roguemos ó Señor. 

• Para que Deus nos dé sabedoría e nos axude a superar os sufrimentos do corpo 
e do espírito. Roguemos ó Señor. 
 

Escoita, Señor, as súplicas que che presenta o teu pobo. Por Cristo, noso Señor. 
 
 
 
 



 
ACCIÓN DE GRAZAS 
 
Oh, Deus todopoderoso e eterno,  
alivio na fatiga, fortaleza na debilidade;  
de Ti todas as criaturas reciben alento e vida.  
Confiámosche aos enfermos e as súas familias,  
sanda o seu corpo, mente e espírito.  
 
Axuda a todos os membros da sociedade  
para facer o que deben e a reforzar o espírito de caridade entre eles.  
Coida e conforta aos médicos e profesionais da saúde  
no desempeño do seu servizo.  
 
Ti que es a fonte de todo ben,  
bendí con abundancia á familia humana, 
 afasta todo mal de nós  
e concede unha fe firme a todos os cristiáns.  
 
En ti, Pai santo, confiamos e a ti diriximos a nosa súplica  
porque Ti es o autor da vida, 
 co teu Fillo, o noso Señor Xesucristo,  
e na unidade do Espírito Santo,  
que vives e reinas por sempre eternamente. Amén. 
 


