
Paróquias de Moledo e Cristelo 
Arciprestado de Caminha – Diocese de Viana do Castelo 

Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde 
1 e 3 de dezembro de 2017 – A cultura do encontro, da proximidade e da ajuda contribui para a irradicação da pobreza 

De Fernando Santos:  

«Há muitas formas de pobreza… o que o Senhor nos pede todos os dias é que saibamos ouvir o outro, saibamos compreender e partilhar. Partilhar é muita 

coisa, mas é sobretudo estar disponível para os outros.»  
Selecionador Nacional de Futebol, Dia Mundial dos Pobres, 19/11/2017 

 

O coração dos crentes enche-se de júbilo e 

prepara, com esperança, o nascimento do 

pequenino Menino que nasceu e se fez 

Homem, no meio dos homens, por Amor a 

toda a humanidade. O comércio, muitas 

pessoas e sociedades servem-se deste tempo, 

muitos sem se aperceberem da razão da 

Festa, para prepararem e celebrarem a festa 

da alegria e do encontro entre as famílias e os 

amigos.  

O papa Francisco escolhe o dia 19 de 

novembro, num tempo a caminhar para o 

Advento, para promover o Dia Mundial dos 

Pobres, dizendo que: «mais do que amar com 

palavras, amar também com acções, com 

proximidade,…promover a cultura do 

encontro…irradicar a pobreza é missão para 

todos os dias.» 
          

Prece: Pai, acorda o coração de toda a 

humanidade para que, no encanto da festa, 

ouça o grito silencioso dos pobres e dos 

"pequeninos" que têm a vida cheia de 

sofrimento e de angústia da solidão, 

  

                                             PAI NOSSO… 

 

"Eis a serva do Senhor, faça-se em mim 

segundo a Tua palavra", Lc. 1, 38, disse 

humildemente Maria perante a grandiosidade 

do convite de ser a mãe do Senhor. 

Em cada dia, também o desafio de saber dar 

resposta aos mais pobres e desprotegidos 

chega aos corações muitas vezes 

adormecidos. Importa estar acordado e 

atento à súplica, por vezes em surdina, que o 

Senhor nos faz através dos irmãos que 

sofrem e que precisam de presença, 

solicitude e cuidado. 

 
 

Prece: Mãe de Jesus que está para chegar 

aos nossos corações, dá-nos a humildade de, 

com generosidade e compaixão, sabermos 

ser presentes e dar resposta aos mais pobres 

de vida, de amor, de pão, de carinho, de 

família e de amigos e a todos os 

"pequeninos" da dor e da esperança, 

 

 

AVÉ MARIA … 

 

 
 

- Como estás? Uma pergunta frequente entre 

as pessoas que se encontram e se querem 

bem. 

- Ótimo(a), com a graça de Deus e as 

dificuldades da vida, uma resposta possível. 

 

Dar graças e reconhecer a graça de Deus em 

cada momento é um ato de fé, de esperança e 

de preparação para a vinda do Senhor. É 

também um testemunho da adesão 

incondicional e confiança que transmite aos 

irmãos mais pobres e mais vulneráveis maior 

força e esperança. 

 
 

 

Prece: " Pequeninos", individual e em 

comunidade, damos graças ao Senhor pela 

vida, pelas alegrias, pelas dificuldades 

ultrapassadas, pelos êxitos, pela pobreza 

muitas vezes sentida, escondida e reprimida, 

pelos sofrimentos suportados com 

esperança, 

 GLÓRIA … 

  


