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

Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde 
1 e 3 de setembro de 2017 – Confortados com os tempos de descanso, de alegria e de serenidade, regressemos confiantes em Deus 

Do papa Francisco: «…contai com a oração da Igreja que de todo o lado se eleva no céu por vós e convosco.» Fátima, maio de 2017 

 

Como em Fátima o papa Francisco referia 

aos doentes, somos convidados a confiar em 

Deus as nossas dores, os nossos sofrimentos, 

os nossos obstáculos, os nossos cansaços 

quer no mundo do trabalho, quer no dos 

estudos e do conhecimento, quer no das 

preocupações e da falta de saúde, quer no 

das famílias, quer no das comunidades onde 

nos inserimos. O papa Francisco considera 

os doentes e os sofredores como «…um 

tesouro precioso da Igreja…», pelo que 

desafia cada pessoa em dificuldade a contar 

com a oração da comunidade cristã que 

retrata o amor misericordioso e compassivo 

de Deus. Nesse espírito reunimo-nos na 

primeira sexta-feira e domingo de cada mês 

para rezar. 
 

 

Prece: Senhor, Pai misericordioso e 

compassivo, olhai benignamente para todos 

nós, neste regresso de férias, para as nossas 

fragilidades, sofrimentos, ansiedades e 

angústias e dai-nos força para que 

saibamos pacientemente aceitar a nossa 

condição humana e dar testemunho pela 

presença e pela oração,          

                                             PAI NOSSO… 

A presença sempre silenciosa e eloquente de 

Maria reforça o sentido da confiança e da 

esperança no amor misericordioso do Pai 

clementíssimo e do Filho, todo Amor, que 

Se oferece com todas as dores e sofrimentos 

da Sua fragilidade de condição humana.  
 

Prece: Com a Mãe, que nos acolhe e 

reconforta, partimos para as dificuldades 

da vida com a certeza da presença da graça 

de Deus: 

Pelos naturais das nossas freguesias 

espalhados pelo mundo, para que a Palavra 

salvadora do Senhor seja acolhida, como 

em Maria, e possa ecoar nos corações 

amedrontados como portadora de 

misericórdia infinita… 

Pelos que sofrem no silencio das suas 

camas ou das suas celas, das suas famílias 

ou das suas solidões, a dor física, 

intelectual ou espiritual, para que o 

conforto de Maria, encha os seus corações 

de ânimo e de serenidade… 

Pelos que sofrem várias formas de 

violência, de droga e de escravatura, para 

que possam libertar-se e encontrar uma 

comunidade vigilante que, com Maria, sabe 

ser sinal da misericórdia do Senhor, 

AVÉ MARIA … 

 

Na festa do Santíssimo Sacramento, a 

realidade da presença de Nosso Senhor Jesus 

Cristo no Seu sacramento de amor na 

Eucaristia, adoramos, louvamos e 

agradecemos ao nosso bom Deus que habita 

de dia e de noite no meio de nós. A 

frequência mensal da nossa comunidade na 

adoração do sacramento por excelência 

reforça o sentido de unidade e de comunhão 

eclesial numa atitude orante e fortalece a 

esperança nas respostas compassivas do 

Senhor às ansiedades e preocupações. 
 

Prece: Prostrados junto ao altar com a 

Hóstia consagrada exposta, damos graças 

ao nosso bom Deus: 

Por todos os que experimentaram e 

conseguiram ultrapassar a marginalização, 

o desemprego, a fome, a prisão… 

Por todos os que se enchem de coragem e 

de esperança quendo se sentem mais velhos 

e mais sós, sem saúde, sem abrigo… 

Por todos os que se enchem de coragem e 

se aproximam daqueles que se encontram 

em dificuldade, lhes levam uma palavra de 

conforto e de esperança e procuram a 

defesa da dignidade humana, 
 GLÓRIA … 

 


