
 1 

 

 
 
 
 
 

Francesco Pinton, ITÁLIA. Maria e Jesus, 2007. Coleção EVANGELHO DA VIDA, Fátima.  
Fotografia I Paulo Figueira 

 
 
 

 

COMPROMISSO PELA VIDA (Oração à Mãe dos Viventes) 

 
Ó Maria, Aurora do Mundo Novo,  
Mãe dos viventes,  
confiamos-Te a causa da vida:  
 

Olha, Mãe, para o número sem fim  
de crianças a quem é impedido nascer,  
de pobres para quem se torna difícil viver,  
de homens e mulheres, vítimas de violência desumana,  
de idosos e doentes assassinados  
pela indiferença ou por uma suposta compaixão.  
 

[Ó Maria, Senhora da Saúde e da misericórdia,  
pedimos-Te pelos profissionais de saúde cristãos,  
para que sejam fiéis à vida  
na promoção da Saúde, na prevenção das doenças,  
no tratamento dos doentes, no alívio do sofrimento,  
no acompanhamento dos doentes terminais,  
no cuidado com todos.  
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Que os médicos e enfermeiros sejam fiéis à vida  
defendendo-a antes e depois do nascimento,  
dando-lhe qualidade ao longo dos anos  
e acompanhando-a na proximidade da morte.  
Que eles se tornem servidores da vida,  
apóstolos da vida.  
 

Ó Maria, Saúde dos enfermos  
pedimos-Te por todos os doentes  
para que acreditem na vida integral, 
– que não só é física, psicológica e social,  
mas é também espiritual e sobrenatural – 
para que vivam com a qualidade de que são capazes,  
para que aceitem os limites da natureza humana 
na maravilhosa generosidade de Deus.] 
 

Faz com que todos aqueles que creem no Vosso Filho  
saibam anunciar com desassombro e amor,  
às pessoas do nosso tempo, o Evangelho da Vida.  
Alcança-lhes a graça de o acolher como um dom sempre novo,  
a alegria de o celebrar com gratidão em toda a sua existência  
e a coragem para o testemunhar com laboriosa tenacidade,  
a fim de construírem, com toda a gente de boa vontade,  
a civilização da verdade e do amor  
para louvor e glória de Deus Criador e amante da vida.  
 

JOÃO PAULO II Carta Encíclica Evangelium Vitae, 25 de março de 1995, 105. 

 
 
[O que está entre parênteses quadrados foi criado para a Peregrinação a Fátima, no V Centenário  
do Nascimento de S. João de Deus, em 11 de junho de 1995, sob o título de “Compromisso pela Vida”].  


