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

Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde 

1 e 6 de setembro de 2019 – Confiar crianças e jovens a Deus, como Deus confia também nos mais jovens   

Do papa Francisco: «Os jovens não são o futuro, mas o “agora “ de Deus.»     
Jornadas Mundiais da Juventude, 27/01/2019                                                                                                                                                                   

  No regresso a casa, às terras de origem ou 

de trabalho, às escolas e atividades, os mais 

novos são preocupações preponderantes. É 

neles que habita a esperança dos pais, das 

sociedades e dos países. Todos desejaríamos 

que o planeta terra fosse habitado por 

gerações de crianças e jovens saudáveis, 

livres, conscientes e sensatos, honestos e 

ativos, de modo a que a vida de todos os 

povos fosse uma pacífica partilha de espaços 

e bens, que cada um tivesse o suficiente e 

todos usufruíssem de tudo o que, pela obra 

do Criador, está ao nosso dispor. 
 

Prece: Senhor,  

Pelas crianças e jovens que se encontram 

doentes, por aqueles que se sentem privados 

de liberdade, de pão, de casa e de família, 

pelos que são obrigados a abandonar o seu 

país à procura de uma vida digna, por 

aqueles que perderam ou ainda não 

encontraram o seu rumo, por aqueles que 

buscam incessantemente a felicidade, por 

aqueles que seguem caminhos tortuosos, nós 

Te pedimos, ó Pai, que não os abandoneis, 

que façais Luz no meio do turbilhão das suas 

vidas, 

 PAI NOSSO… 

A festa da Natividade da Bem Aventurada 

Nossa Senhora, a 8 de setembro do 

calendário gregoriano, nove meses após a 

sua Imaculada Conceição, reporta-nos para a 

vida, para a capacidade de paciência e 

esperança dos pais que esperam o 

nascimento dos seus filhos, mas também 

para a criança que nasce e cresce 

acompanhada de um coração de “mãe”. 

Prece: Rezemos com o padre António Vieira 

no seu sermão, a Maria que nasceu para ser a 

Senhora da Glória para todos que lhe 

chamamos: 

- Senhora da Saúde - os enfermos; 

- Senhora dos Remédios - os pobres; 

-Senhora do Amparo- os desamparados; 

-Senhora da Consolação - os desconsolados; 

- Senhora dos Prazeres - os tristes; 

-Senhora da Esperança - os desesperados; 

- Senhora da Luz - os cegos; 

-Senhora da Paz - os que vivem em guerra;  

- Senhora da Guia - os desencaminhados; 

- Senhora do Livramento - os presos; 

- Senhora da Vitória - os que sentem amarrados; 

- Senhora do Bom Despacho - os que sofrem briga; 

- Senhora da Boa Viagem - os navegantes; 

- Senhora do Bom Sucesso - os temerosos; 

- Senhora da Boa Morte - os “sem” vida; 

- Senhora da Graça - os pecadores – todos nós; 

AVÉ MARIA… 

Na sua exortação apostólica “Cristo Vive”, 

em 2 de abril de 2019, o papa Francisco 

entra em diálogo com os jovens de todo o 

mundo, aconselhando: 

1- Sê tu o protagonista da mudança 

2- A oração é um desafio e uma aventura 

3- Tu tens de descobrir quem és e ser santo 

4- Reflete, ora, olha melhor o mundo e 

reconhece a tua vocação 

5- Deita fora os medos. Vive! Entrega-te ao 

melhor da vida! 

6- Vive plenamente o hoje...enche cada 

momento de amor 

7- A amizade é um amor generoso que nos 

leva a procurar o bem do amigo 

8- O teu desenvolvimento espiritual cresce 

no amor fraterno…sai de ti mesmo 

9- Não aceites que usem a tua juventude 

para confundir a beleza com a aparência 

10- Desperta os adultos a saberem respeitar, 

amar e cuidar dos jovens 
 

Prece: 
Pelas férias que conseguimos gozar, pelos 

amigos que ganhámos, ajudámos e 

recordamos, pelos projetos que nos 

propomos, pelos nossos pais e famílias, 

GLÓRIA AO PAI… 

 


