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Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde 

3 e 5 de fevereiro de 2017 – O amor e o perdão contribuem para a saúde do corpo e da mente da família, dos vizinhos, da comunidade… 
Do papa Francisco: «A família precisa ser lugar de vida, território de cura e não de adoecimento...» homilia sobre a familia 

 

 

Em cada família, em cada lugar ou freguesia, 

nos mais recônditos recantos do mundo, ou 

nos grandes países, todo o bem-estar se torna 

possível quando cada irmão é observado com 

amor e sob o olhar doce da compreensão e do 

perdão. Em particular e em cada situação, são 

os mais fragilizados que mais necessitam de 

ser o alvo preferencial de atitudes de 

serenidade e de paz. Cabe aos que têm a 

responsabilidade de cuidar daqueles que 

estão doentes… 

O papa Francisco afirma que «o perdão traz 

alegria onde a mágoa produziu tristeza; 

cura, onde a mágoa causou doença.» 
   
 

 

 

Prece: Damos graças a Deus por todas as 

famílias, vizinhos e comunidades que sabem 

partilhar o amor, a alegria e a esperança e 

por todos os cuidadores que provam as 

dificuldades de servir com amor e com 

perdão e sabem levar a esperança a cada 

coração e a cada casa,   
            

PAI NOSSO… 

 

A devoção mariana à Mãe de Deus faz olhar 

os crentes, seja à Senhora dos Remédios, ou 

à Senhora da Luz, das Candeias, das 

Candelárias. 

Nos momentos de aflição invocam-na em 

atitudes de súplica e de preces pessoais ou 

colectivas para que a Senhora se apiede das 

pessoas doentes ou com grandes 

preocupações; 

Nos momentos de alegria, as atitudes são de 

reconhecimento e de gratidão. 

 

Prece: Frequentemente rezamos: 

SALVÉ RAÍNHA 

Mãe de misericórdia, vida e doçura 

esperança nossa salve!  

A vós bradamos degredados filhos de Eva. 

A vós suspiramos gemendo e chorando 

neste vale de lágrimas. 

Eia pois advogada nossa, esses vossos 

olhos misericordiosos a nós volvei, e depois 

deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito 

fruto do vosso ventre, ó clemente, ó 

piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. 

Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para 

que sejamos dignos das promessas de 

Cristo. Amém. 

A piedosa devoção ao Sagrado Coração de 

Jesus, uma veneração particular ao mais 

íntimo do Seu Amor, é celebrada após a 

solenidade de Corpus Christi, e cultivada 

pela Igreja ao longo de todas as primeiras 

sextas-feiras de cada mês, apelando à Sua 

Divina Misericórdia. 

Fazemo-lo, pensando também nos doentes, 

nos marginalizados, nos famintos de amor e 

de perdão, também nos seus cuidadores, mas 

também e ainda nas famílias, nas 

comunidades e nos altos responsáveis pelas 

nações para que a saúde física, emocional e 

espiritual seja uma realidade para cada 

pessoa, todas as terras e todos os povos. 
 

Prece: Rezamos ao querido Sagrado 

Coração de Jesus prometendo oferecer todo 

o coração e dizemos-lhe: 

Toma-me Jesus. Usa-me como vosso 

pequeno servo para espalhar o vosso amor 

a este mundo. Eu me dou inteiramente a 

Vós e peço ao Espírito Santo para me fazer 

mais parecido convosco. 

Eu quero ser uma criança do Pai. Eu vos 

dou meu coração, guarda-me em Vosso 

coração e ensina-me o Vosso caminho do 

Amor. Amém. 

 


