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

Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde 
2 e 4 de novembro de 2018 – A excelência da vida está nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes  

De Dalai Lama:  

«Toma cuidado com os teus pensamentos porque eles tornar-se-ão Palavras. 

Toma cuidado com as tuas palavras porque elas tornar-se-ão Ações. 

Toma cuidado com as tuas acções porque elas tornar-se-ão Hábitos. 

Toma cuidado com os teus hábitos porque eles formarão o teu Caráter. 

Toma cuidado com o teu caráter porque ele formará o teu Destino. 

E o teu destino será a tua VIDA» 
(Dalai Lama, líder religioso do budismo tibetano) 

    

Nestes dias os cemitérios enchem-se de 

movimento, flores e velas acesas numa 

corrida, muitas vezes excessiva e de 

ostentação, que pretende mostrar à sociedade 

o “grande amor” e a saudade que as pessoas 

sentem pelos familiares e amigos que já 

partiram. A romagem ao cemitério e as 

orações deveriam revelar, isso sim, a 

continuidade dos bons pensamentos, das 

boas palavras e das boas atitudes que 

tivemos para com aqueles que nos 

precederam na fé e na vida e que tanto 

necessitaram do nosso afeto, das nossas 

atenções e do nosso carinho. 
 

Prece: Senhor,  

Hoje apresentamo-nos perante Vós e os 

irmãos para pedirmos o Vosso perdão 

confessando-Vos os nossos pecados 

quotidianos, pelas falhas e omissões por 

nossa grande culpa, vamos rezar a 

CONFISSÃO… 

 

Na festa ou solenidade do dia de Todos os 

Santos (Festum Omnium Sanctorum) os 

crentes das igrejas cristãs pretendem honrar 

todos os santos e mártires, conhecidos ou 

não, lembrando-nos que todos os baptizados 

são chamados por Deus à santidade, a 

caminhar com o Seu amor e a revelar esse 

amor aos irmãos, nos pensamentos, nas 

palavras e nas atitudes. 

A vocação universal à santidade, no dizer de 

João Paulo II, é a capacidade de nos 

reconhecermos imperfeitos e procurarmos 

melhorar em cada dia, com vista à perfeição 

e à aceitação da vida com Deus, reflectida no 

amor aos outros. 

Já Maria se revelava um modelo de 

aceitação do desafio da vida com Deus e 

com os da comunidade. 

Prece: Hoje, pedimos à Virgem Maria, a 

todos os Anjos e a todos os Santos, bem 

como a todos os irmãos que roguem por 

nós a Deus Nosso Senhor,        CONFESSO 

 

É tempo de penitência e de reconciliação. O 

sacramento do perdão, também chamado 

sacramento da alegria, envolve o perdão 

divino das faltas, ou pecados, perante o 

sacerdote que atua em nome do Senhor. 

Através deste sacramento recupera-se a paz 

interior, a amizade com Deus, porque 

também a amizade com os irmãos. Mais do 

que o cumprimento da penitência imposta 

pelo sacerdote, importa o firme propósito do 

arrependimento e da vontade de não querer 

ser reincidente. Mas errar é humano. E, 

muitas vezes, mesmo sem nos darmos conta, 

ou mesmo premeditamente, repetimos as 

mesmas faltas no que aos pensamentos, 

palavras , atos e omissões dizem  respeito. 
 

Prece: Senhor, 

Hoje, expressamos a nossa tristeza pelos 

pecados que cometemos e, porque Sois tão 

bom e tão amável, pedimos a Vossa 

misericórdia,           ATO DE CONTRIÇÃO 

 


