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

Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde
7 e 9 de Setembro de 2018 – Dar mais um passo na fé e na esperança com a vivência do Sacramento por excelência
Do padre Rui Rodrigues:
«A verdadeira religião apresentada por Jesus é a que se constrói na base do amor autêntico, esse amor que cresce no nosso coração. Desta forma a verdadeira
preocupação do crente deve ser moldar o seu coração, a fim de que os seus sentimentos, os seus desejos, os seus pensamentos, os seus projectos, as suas
decisões se concretizem, no dia a dia, na escuta atenta dos desafios de Deus e no amor aos irmãos.»
(Pároco das freguesias de Moledo, Cristelo, Caminha e Vilarelho, na homilia da celebração da festa do Santíssimo Sacramento, a 2 de Setembro de 2018)

Ainda imbuídos do espirito da festa do
Santíssimo Sacramento, queremos olhar para
os nossos irmãos e para nós próprios com o
olhar e os desafios de Jesus, atentos às
angústias, desejos e aspirações de cada um..
Em cada primeira sexta-feira do mês
reunimo-nos em adoração ao Santíssimo
Sacramento, a realidade de Nosso Senhor
Jesus Cristo na Eucaristia, vivo, todo inteiro
Rezar ao Santíssimo Sacramento é um ato de
devoção e de amor a Deus. É anunciar que
Jesus continua a habitar verdadeiramente, de
dia e de noite, no meio de nós.
Prece:
Senhor, cada vez que dizemos como Te
amamos, estamos a louvar-Te e, também, a
agir pela fé e a manifestar o Teu amor
junto dos irmãos, em particular daqueles
que sofrem e mais precisam de Ti.
Meu Deus!
Eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Peço-vos perdão pelos que não crêem, não
adoram, não esperam e não Vos amam.

Num
mundo,
ainda
hoje
e
incompreensivelmente conturbado pela dor,
pelo sofrimento e pelas guerras pessoais,
familiares,
sociais
e
internacionais,
queremos cantar a Maria, com a letra de
Carlos Moraes e a música de Fausto Neves:
Prece:
Nossa Senhora, Mãe de Jesus,
Dá-nos a graça da tua luz
Virgem Maria, divina flor,
Dá-nos a esmola do teu amor.
Miraculosa, Rainha do Céu,
Sob o teu manto tecido de luz
Faz com que a guerra se acabe na terra
E haja entre os homens a paz de Jesus.
Se em teu regaço, bendita Mãe,
Toda a amargura remédio tem,
As nossas almas pedem que vás,
Junto da guerra, fazer a paz.
Miraculosa, Rainha do Céu,…
Pelas crianças, flores em botão,
Pelos velhinhos, sem lar, sem pão,
Pelos soldado que à guerra vão,
Senhora, escuta nossa oração.

A caminho da vida de trabalho, após um
tempo de descanso e de procura de
tranquilidade, vimos perante Ti, Senhor, dar
graças e suplicar.
Dar graças pelo que desfrutámos,
convivemos e recuperámos e pedir que todos
tenham direito ao reconhecido descanso;
Dar graças por esta terra que nos acolheu e
pedir para que todos regressem em paz e
com saúde aos seus destinos;
Dar graças pela família e pelos amigos que
nos aceitam e nos apoiam e pedir para que
ninguém se sinta só, desprezado ou
abandonado;
Dar graças pelo trabalho que nos espera e
pedir para que todos tenham e se sintam
felizes e realizados no seu ofício;
Dar graças pelas escolas que nos aguardam,
pelos professores e colaboradores que
encontraram colocação e pedir para que
todos se sintam contentes por verem
reconhecidos o seu direito à educação e ao
trabalho e saibam aproveitar as condições
em que laboram.
Prece:
GLÓRIA …

