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Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde
5 e 7 de outubro de 2018 – Como a música enleva os sentidos, a fé abre as portas do encontro com Deus e com os irmãos
De Augusto Cury: «O brilho que Jesus Cristo emanou atravessou os séculos e continua a reluzir nos nossos dias»
In “O Mestre da Sensibilidade – Análise da Inteligência de Cristo – Mestre dos Mestres”, Augusto Cury, editora Academia da Inteligência, S. Paulo, 200

Um dos objectivos da instituição do Dia
Mundial da Música (a 1 de outubro), para
além de promover a arte e a diversidade
musical, é a forma de divulgar e desenvolver
nos povos e nas nações os ideais da
UNESCO, como a paz e a amizade entre as
pessoas e os povos. Sabemos que a paz se
constrói no quotidiano das nossas vidas e, se
cada pessoa se sentir em paz, este sentimento
emana de cada um para aqueles que o
circundam e, tal como uma bola de neve,
transforma a família, a vizinhança, a
freguesia, a cidade, o país, as nações em
autênticos focos de felicidade, procura
última do ser humano.
Assim, a fé abre as portas ao amor de Deus,
faz-nos rever a vida e procurar ir ao encontro
dos irmãos, em particular daqueles que mais
sofrem e que mais precisam de ajuda. A
humanidade fica enriquecida de Deus e do
amor entre os irmãos, da paz e da felicidade.

No passado dia 30, mais de cem mil motos
estacionaram no recinto da Cova da Iria, até
onde peregrinaram os seus ocupantes que,
com a bênção dos capacetes, sentiram a
presença e a companhia de Maria a quem
recorrem com a devoção de quem ama e se
sente mais seguro no caminhar…
Também no peregrinar da nossa vida
quotidiana, apelamos frequentemente à
Senhora para que oriente os nossos
caminhos, os dos nossos familiares, amigos e
vizinhos, e até daqueles que estão longe e que
nem conhecemos mas que sentimos que
precisam do acolhimento e da mão segura.
E, Maria sempre está presente, sempre
acolhe, sempre acompanha…

Prece: Senhora, vimos também colocar a
teus pés, a nossa gratidão, as nossas
necessidades e fraquezas, as dos motards,
que tão grande manifestação de fé e devoção
quiseram revelar, as de todas as pessoas que
Prece: Senhor, faz com que cada um seja a ti recorrem ou daquelas que nem te
centelha de fé, de paz e de amor na busca do conhecem ou não querem reconhecer, as dos
bem e da felicidade comum,
que, neste momento, mais precisam da tua
PAI NOSSO…
presença, da luz e da ajuda do Teu Filho,
AVÉ MARIA…

Jesus Cristo ensina-nos a arte de ouvir e de
dialogar. Ser boa companhia é ser capaz de
conversar com as pessoas, mas sobretudo de
saber escutar, isto é, ouvir com atenção, com
todos os sentidos, e de interagir, de acordo
com as expectativas e as situações. Cada
pessoa, espera dos outros, em particular
daqueles que se revelam como seguidores de
Cristo, uma presença atenta e uma atitude
saudável no olhar para a vida e no reagir à
contínua mudança do mundo com todas as
suas aventuras, evolução e prosperidades,
mas também com todos os desastres,
dificuldades, incompreensões e sofrimentos.
Prece: Ó meu Deus, com a nossa fé e a nossa
atenção ao mundo, queremos pedir-Te que
olhes com bondade e misericórdia para todos
os seres viventes, em particular e com mais
intensidade, para a Indonésia que suporta a
dor das perdas e do sofrimento, causado
pelos fenómenos naturais que, de repente,
mudam o rumo da vida daqueles já de si
sofredores. Damos graças por todas as
conquistas e por todos os esforços e ajudas
que se vão revelando,
GLÓRIA AO…

