
Pastoral da Saúde e o dia do enfermo 

No próximo dia 11 de fevereiro, memória da Bem-Aventurada Virgem de Lourdes, estaremos 
celebrando o XXII Dia Mundial do Doente. Nós, cristãos, no serviço generoso e amoroso a cada vida 
humana frágil e doente expressamos nosso testemunho evangélico. 

Para a mensagem deste ano, o Santo Padre escolheu o tema: Fé e caridade: também nós devemos dar a 
vida pelos nossos irmãos» (1 Jo 3, 16), e é dirigida de modo particular às pessoas doentes e a quantos lhes prestam assistência e 
cura. Continua o Santo Padre em sua mensagem: “A Igreja reconhece em vós, queridos doentes, uma presença especial de 
Cristo sofredor. É assim: ao lado, aliás, dentro do nosso sofrimento está o de Jesus, que carrega conosco o seu peso e revela o 
seu sentido. Quando o Filho de Deus subiu à cruz destruiu a solidão do sofrimento e iluminou a sua escuridão. Desta forma 
somos postos diante do mistério do amor de Deus por nós, que nos infunde esperança e coragem: esperança, porque no desígnio 
de amor de Deus também a noite do sofrimento se abre à luz pascal; e coragem, para enfrentar qualquer adversidade em sua 
companhia, unidos a Ele”. 

A Pastoral da Saúde, como expressão da solicitude da Igreja, que anuncia o Reino de Deus, assume  
concretamente “...tratar os corações torturados” (Is 61, 1)», como missão confiada por Jesus aos seus 
discípulos (cf. Lc 9, 1-2; Mt 10, 1.5-14; e Mc 6, 7-13). Assim, enquanto ajuda o doente na reconstrução de 
sua relação de intimidade com Deus, consigo e com o mundo que o cerca, anunciando que Jesus, tornando 
presente a misericórdia do Pai, veio não para condenar, mas para perdoar e salvar, abre uma porta de 
esperança diante da obscuridade do sofrimento.  

Continua a nos afirmar o Santo Padre que em virtude do Baptismo e da Confirmação somos chamados a 
conformar-nos com Cristo, Bom Samaritano de todos os sofredores: “Nisto conhecemos o amor: no fato de que Ele deu a sua 
vida por nós; portanto, também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos” (1 Jo 3, 16). A atenção e o cuidado pastoral 
pelos enfermos, de um lado é sinal da ternura de Deus por aqueles que se encontram no sofrimento, por 
outro traz benefício espiritual a todos da comunidade cristã, pois nos fortalece na consciência de que o que 
fazemos aos mais pequeninos, é ao próprio Jesus que o fazemos (cf. Mt 25, 40).  
 Com o tema da mensagem deste ano para o dia mundial do doente oferece-se uma oportunidade de 
redescobrindo-se a força e a beleza da fé e de seus conteúdos testemunhá-los na vida de todos os dias.   
 Nossa missão é manifestar a todos a misericórdia infinita de Deus com as palavras tranquilizadoras 
da esperança (cf. Santo Agostinho, Carta 95, I: PL 33, 351-352).  
 E, para crescer na ternura, na caridade respeitadora e delicada, temos um modelo cristão para o 
qual dirigir o olhar com segurança, é a Mãe de Jesus e nossa Mãe, atenta à voz de Deus e às necessidades 
e dificuldades dos seus filhos. É preciso que aprendamos com Maria, mãe da ternura, da bondade, da 
misericórdia e da saúde, a sua compaixão materna.  
 No trabalho de visita aos doentes nas casas e nos hospitais ou na organização das comunidades 
frente a realidade da saúde pública, imitemo-la, acompanhando e sustentando a fé e a esperança de cada 
pessoa enferma e sofredora ao longo do caminho de cura das feridas do corpo e do espírito.  
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