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

Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde
4 e 6 de janeiro de 2019 – De coração renovado, contribuir para uma comunidade mais fraterna e solidária
Do papa Francisco: «A paz é um bem que supera qualquer barreira, porque é um bem de toda a humanidade»
Papa Francisco – Dia Mundial da Paz , 1 de janeiro de 2019

A mensagem de Natal do papa Francisco
lança um desafio a todas as comunidades de
crentes: «O nascimento de Jesus renova-se
hoje na Igreja, peregrina no tempo: a fé do
povo cristão revive, na liturgia do Natal, o
mistério de Deus que vem e assume a nossa
carne mortal, fazendo-se pequenino e pobre
para nos salvar. E isto enche-nos de
comoção, porque é demasiado grande a
ternura do Pai.»
O desafio não é apenas para centrar o
pensamento na comoção sentimental mas
passar para a ação de revelar a ternura deste
Pai a todos os irmãos, em particular aos mais
pequeninos, aos mais pobres, aos mais
necessitados de carinho e de afetos.

Olhando para o presépio, encontramos
Maria, na sua resplandecente beleza de
jovem mulher que olha com o coração para o
seu Filho, «Jesus, que se aproxima de nós
com amor, humildade e ternura.»
Olhando para o presépio, será que
conseguimos esquecer a loucura desenfreada
dos presentes e valores materiais a que as
pessoas se dedicam pensando que o Natal se
reduz ao consumo?
Olhando para o presépio, será que saberemos
imitar a jovem Maria com o coração cheio de
amor, de disponibilidade de aceitação, de
dedicação e de serviço aos que revelam nos
seus olhares, silêncios, dificuldades e
solidões a mesma fragilidade do Menino?

O bem precioso da paz é uma “luta” de cada
dia no sentido da justiça e da igualdade.
Quando, nas famílias, na vizinhança, na
comunidade, alguém está carente de fé, de
alegria, de pão, de companhia, de amizade,
de confiança,… não é possível afirmar que se
vive em paz.
Seguindo a máxima filosófica:
«Queira o Bem;
Plante o Bem;
E o resto vem»,
ninguém poderá estar privado dos valores
importantes à sua existência e a paz interior e
pessoal será uma realidade para toda a
comunidade.

Prece: Com a inocência do Menino
pequenino, queremos olhar para a
misericórdia e ternura do Pai, dar graças
pela vida que nos concedeu, pelo que
alcançámos e ultrapassámos nos 365 dias
do ano que findou e pelo bem que, como
comunidade, conseguimos levar aos outros,

Prece: Perante o presépio, pedimos a Maria
que nos acompanhe em cada dia,
acompanhe a nossa comunidade em
caminhada, acompanhe os nossos irmãos
em sofrimento e acompanhe os nossos
passos no sentido de ir ao seu encontro,

Prece: De novo com o papa Francisco,
pedimos ao Senhor «Que o nascimento de
Cristo Salvador renove os corações, suscite
o desejo de construir um futuro mais
fraterno e solidário, conceda alegria e
esperança a todos.»
GLÓRIA…

AVÉ MARIA…
PAI NOSSO…

