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Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde 
3 e 5 de marco de 2017 – Quaresma, caminho de encontro e de crescimento no e com o amor de Deus 

Do papa Francisco: «Quaresma é um tempo propício para abrir a porta a qualquer necessitado e reconhecer nele ou nela o rosto de Cristo.» 
 Mensagem para a Quaresma de 2017 

 

Viver as alegrias e folias do Carnaval faz 

parte da libertação física e intelectual do ser 

humano, em particular daquele que se sente 

envolvido pela brincadeira e boa disposição. 

Acabados estes dias, a Igreja chama os 

cristãos a pensar, com alegria e 

disponibilidade interior, no bem-estar dos 

que fazem parte da comunidade, 

especialmente daqueles que se encontram 

doentes, tristes ou privados de liberdade.  

É bem verdade que um trabalho de doação 

quando partilhado “de todo o coração” em 

comunidade aumenta o convite à fé e à 

conversão, mesmo dos não crentes que vêem 

no amor aos irmãos o espírito cristão da 

fraternidade. De igual modo a amizade 

repartida no amor de Deus, traz 

tranquilidade àqueles que mais necessitam. 
   

 

Prece: Jesus, Tu que és o Amigo fiel e que 

nunca nos abandonas, faz com que esta 

comunidade se revele sempre atenta, 

amorosa e disponível para os irmãos em 

dificuldade, 
PAI NOSSO… 

 

Maria, sempre vinculada aos passos e aos 

mistérios de Seu Filho, está particularmente 

presente na caminhada para o Calvário, 

como mãe amorosa e sofredora. De escuta 

mais atenta à Palavra de Deus, convida à 

oração, à frugalidade e ao abandono do 

efémero e supérfluo e à caridade, 

testemunho da vivência do amor a Deus em 

obras. A forma discreta e silenciosa da 

presença de mãe, ajuda-nos a saber viver 

melhor este tempo quaresmal e a dispensar 

aos que Jesus ama um tempo mais rico e 

mais proveitoso. 

 

 

Prece: Senhora, Mãe de Jesus e mãe nossa, 

ajuda-nos, neste tempo quaresmal, a 

perceber que o recolhimento nos leva a 

Jesus através da oração, da penitência e do 

enxugar das lágrimas que vertem dos olhos 

ou do coração dos nossos irmãos, 

 

AVÉ  MARIA… 

 

Neste tempo primaveril que se aproxima, 

também com aqueles que mais necessitam 

de carinho, amparo e gratidão, podemos 

pensar como D. A. Couto, bispo de Lamego: 

«Deita com ternura a semente na terra. 

É o seu berço natural.  

E adormece suavemente, tu e a semente. 

A semente não erra. A semente não mente. 

Adormece na terra. 

Aparece depois um fiozinho de erva, 

Nasce e cresce.  

Uma flor floresce. 

Um fruto amadurece. 

Um pássaro desce  

E reza e canta e dança 

E debica e agradece ao senhor da messe.» 
 

Prece: «Senhor Jesus,  

Dá-me um coração puro e transparente 

Como uma nascente, 

Como uma semente, 

E ensina-me a ser simples e leve 

Como aquele pássaro que do céu desce, 

Reza, canta, come e agradece.» 

  

GLÓRIA AO… 

 


