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Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde 
2 e 4 de junho de 2017 – A alegria das crianças traduzida no amor de Deus 

De S. Mateus: «Deixai vir a Mim as crianças, pois delas é o reino dos céus» Mt. 19,14 
 

Se é verdade que a alegria e jovialidade das 

crianças enchem o coração das pessoas e 

engrandecem as famílias e as comunidades, 

também é certo que o desamor com que 

muitas vezes são tratadas corta alegrias, 

crescimento e grandeza de todos. Muitos são 

os casos de maus tratos que enchem as 

notícias dos nossos “media”. Todos 

sofremos direta ou indiretamente com 

testemunhos da violência física e verbal, 

fome, guerra, injustiças, exclusões e 

perseguições, em particular para com as 

crianças. 

Jesus disse e ordenou: «Deixai vir a mim as 

criancinhas…», «…não as impeçais…», 

«…delas é o reino dos céus», conforme nos 

narram os Evangelhos segundo S. Mateus, 

19, 13-14 e S. Marcos, 10, 13. E ainda nos 

convidou a ser como elas (Mt, 18, 3):simples 

e humildes. 
   

Prece: Jesus, hoje nós te pedimos pelas 

nossas crianças e pelas crianças do mundo 

inteiro para que possam crescer 

harmoniosamente e em segurança. E 

também que acalmes o egoísmo e a 

ignorância daqueles que as maltratam, 

rezando conTigo,             

                                            PAI NOSSO… 

 

Três simples crianças disseram ter-se 

apercebido, em Portugal, da manifestação de 

Nossa Senhora. Crianças que sofreram a dor 

física da falta de saúde, mas também as 

dores da falta de compreensão e da pressão 

familiar, religiosa e social. 

A devoção mariana reporta-nos ao 

conhecimento de que Nossa Senhora foi a  

mãe do Menino Jesus, também Ele nascido 

criança e a crescer em sabedoria, em estatura 

e em graça, rodeado do amor e das 

preocupações dos pais. 

 

 

Prece: Senhora, mãe do Menino Jesus e 

nossa mãe, ensina todas as mães e todos os 

pais a seguirem o exemplo de amor e de 

dedicação aos seus filhos, a saberem 

transmitir-lhes os valores que os façam 

crescer em sabedoria, estatura e graça. Dá-

lhes saúde e conhecimento. 

Em particular, olha para as crianças 

doentes e pede a intercessão da 

misericórdia divina junto daqueles que 

mais sofrem, fazendo com que o caminho 

seja menos difícil, 

 

AVÉ MARIA … 

 

Desde 1925 que muitos países homenageiam 

as crianças, dedicando-lhes um dia, 

proclamado pela Conferência Mundial para 

o Bem-Estar da Criança, em Genebra. De 

igual modo a ONU aprovou a Declaração 

Universal dos Direitos da Criança (1959). 

Reconhecer os direitos das crianças é 

planear um mundo mais justo e mais fraterno 

a viverem num ambiente de bem-estar para 

todos cujo futuro seja sustentável. Por isso, 

também muitos países reconhecem um dia 

dedicado a preocupações ambientais e 

climáticas, criado pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em 1972 e muitas são as 

conferências, convenções e cimeiras.  

Deus criou a terra para todos e criou-nos a 

todos para que sejamos felizes e possamos 

viver em união e de modo a que tudo possa 

chegar a todos. 
 

Prece: Senhor, nós te agradecemos por 

todas as crianças, pela sua saúde e bem-

estar, e por todos os homens e mulheres e 

por todas as nações que procuram o bem de 

todos os habitantes da terra e de todos os 

vindouros, para que as crianças possam 

nascer e crescer felizes e saudáveis, 
GLÓRIA … 

 


