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

Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde
1 e 3 de março de 2019 – A gratidão pelo que somos e temos revela-se também na preocupação de fazer mais pelos outros
Do padre Rui Rodrigues: «Jesus exige-nos ter um coração sempre disponível para perdoar, para acolher, para dar a mão….»
Padre Rui Rodrigues, pároco das freguesias de Cristelo, Moledo, Caminha e Vilarelho, na homilia do VII DOMINGO DO TEMPO COMUM, 24/02/2019

“Na vida, é sempre dar e receber”, afirma
Catarina Furtado, apresentadora de televisão,
no programa “The Voice”, RTP1 a
25/12/2018. Num mundo em constante
mutação, as mulheres têm vindo a lutar, cada
vez mais e em particular desde os inícios do
século passado, por melhores condições de
vida e de trabalho e pelo direito ao
reconhecimento do seu voto e da sua tarefa,
festejando a 8 de março. Aos olhos de Deus,
a igualdade de género é um direito
fundamental de todo o ser criado, pelo que
cada um(a) deve estar à altura de colocar os
seus dons a render, independentemente da
condição social, económica, familiar ou de
género e de ser reconhecido(a) por isso.
Maria é o símbolo da gratuidade e da
presença. Ao dar graças a Deus pela escolha
de receber em si o Seu Filho, confere uma
doação plena ao Senhor e aos irmãos.

Como cristãos, a nossa atitude quotidiana
será a de unirmos esforços (porque juntos
seremos melhores e mais fortes), para que o
idoso e o doente da nossa comunidade sinta
a presença dos familiares, amigos e vizinhos?
Estamos disponíveis para acolher, perdoar e
ajudar os que consideramos nossos inimigos?
Conseguimos aceitar o perdão e a mão
daqueles de quem não gostamos, a quem
maltratámos, ou que nos humilharam? E
como tratar as crianças que sofrem os abusos
daqueles que, tantas vezes as têm à sua
guarda? As crianças são simples e inocentes,
não discriminam e devem ser protegidas
pelas pessoas, pela sociedade, pelas
instituições, nomeadamente pela Igreja,
como reflete Anselmo Borges, padre
católico, professor universitário e ensaísta
português, a propósito da cimeira convocada
pelo papa Francisco.

Prece: Com Maria, e pedindo a sua
intercessão, queremos aprender, pessoal e
coletivamente, a estar gratos, atentos e
intervenientes pelo bem para todos os
irmãos, independentemente da sua condição,
PAI NOSSO…
AVÉ MARIA…

Prece: De joelhos, perante Jesus
Sacramentado, pedimos ao Espírito Santo
para que ilumine as pessoas, comunidades e
instituições a tratar, com zelo e com pudor,
todos os inocentes e todos os sofredores,
GLÓRIA AO …

O sacramento da Unção dos Doentes que
celebrámos no pretérito domingo reforça, no
sentimento de cada comunidade, a
necessidade de estar atenta aos que estão
doentes e fragilizados, aos que padecem, de
forma física ou psicológica, as dores da
incompreensão e da violência doméstica, aos
idosos e crianças que direta ou indiretamente
sofrem as consequências do mal-estar
conjugal e familiar, àqueles que,
adolescentes ou adultos, se sentem
violentados na sua escolha e decisão pessoal
pela busca da felicidade.
Prece: Senhor, nós te pedimos por todos os
doentes e idosos da nossa comunidade,
aldeias, vilas e cidades do nosso país e do
mundo inteiro, pelos que sofrem
perseguições e atentados à vida e ao seu
corpo, pelos que teimam em não perceber o
mal que fazem aos outros, mas também pelos
cuidadores que sofrem a violência de serem
incompreendidos e maltratados e pelos que
não conseguem ter paciência para atender os
que lhes estão confiados,

