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Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde 
2 e 4 de fevereiro de 2018 – Confiemos no Senhor e procuremos, com Maria, levar a luz da fé e da esperança 

Do padre António Vieira: «Perguntai aos cegos para que nasce esta celestial Menina, dir-vos-ão que nasce para Senhora da Luz…»  
Sermão do Nascimento da Mãe de Deus 

 

Tal como, cumprindo a lei e a tradição, José 

e Maria, cheios de confiança no Senhor, se 

dirigiram ao Templo de Jerusalém, diante de 

Simeão para apresentarem o seu Filho que 

havia nascido, Simeão, extasiado face à 

presença do Menino, proclama as maravilhas 

que Lhe reconhece. 

Canta a profecia de Simeão: “Agora, Senhor, 

deixa partir o vosso servo em paz, conforme 

a Vossa Palavra. Pois os meus olhos viram a 

Vossa Salvação que preparastes diante dos 

olhos das nações…” (Luc 2, 29-33). 

 
   

Prece: Também nós, hoje, confiantes no 

Senhor, e seguindo o exemplo de José e 

Maria, nos apresentamos aqui, na igreja 

paroquial, a pedir ao Pai de misericórdia 

que ilumine todos os cuidadores e 

acompanhantes dos nossos doentes, idosos 

e carentes de afetos, para que saibam levar, 

com profissionalismo e com desvelo, a luz 

da cura, da sabedoria e do carinho, 

transformando cada dificuldade numa 

caminhada,              

                                            PAI NOSSO… 

 

 

Maria, a “celestial Menina” que nasce para 

ser a Senhora da Luz, confiante no amor de 

Deus, ao cumprir o seu dever, vai ao templo 

purificar-se depois de ter dado à luz o 

Menino. Daí também a designação de 

Senhora da Purificação, porque procurou a 

purificação, entre muitos títulos marianos 

que lhe são dedicados no dia de hoje, como: 

Senhora da Apresentação, porque apresentou 

o Menino no templo, Senhora das Candeias, 

que ilumina como a luz, e Senhora da 

Candelária, com particular devoção católica 

nas Ilhas Canárias, considerada sua 

padroeira. 

 

 

Prece: Senhora da Purificação, olha com 

carinho e com ternura para estes teus filhos 

desta humilde comunidade e apresenta-os 

ao Senhor para que aprendam a ser puros 

de coração e saibam levar aos que se 

encontram em maiores dificuldades a luz 

da compreensão e da aceitação e o 

reconhecimento das graças de Deus,  

 

AVÉ MARIA … 

 

Nos últimos dias, a comunidade vive a dor 

pungente das perdas de pessoas que 

marcaram as vidas de muitas famílias e 

amigos e que deixaram grandes sulcos de 

saudade. Caminhamos com a dor, mas 

também com a luz da esperança e confiantes 

de que o Senhor as recebeu no seu seio 

misericordioso na alegria da Ressurreição. 
 

Prece: Senhor, Deus Pai; hoje queremos 

dar graças pelas vidas destes nossos irmãos 

que partiram da nossa presença; 

 

Senhor, Deus Filho, hoje queremos dar 

graças pela luz com que iluminastes a vida 

destes nossos irmãos; 

 

Senhor, Espírito Santo, hoje queremos 

agradecer a coragem e a ternura com que 

as famílias em luto assistiram os seus entes 

queridos e pedir que os acompanhes, que os 

ilumines com a fé e a esperança para que, 

cheios de confiança, consigam ultrapassar 

mais esta dificuldade, 

 

GLÓRIA … 

 


