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Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde 
7 e 9 de julho de 2017 – Acautelar o sofrimento dos outros, uma forma de louvar o Senhor 

Do papa Francisco:  

«…unir toda a família humana na busca …da preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interior»  

in encíclica “Laudato si” – sobre o cuidado da casa comum, 2015 

   Num sábado de sol e de alegria pela época 

que se avizinha mais quente, por um tempo 

de férias e de descanso, uma enorme 

tragédia abateu-se sobre o nosso país e as 

nossas gentes. Porquê? Porquê? 

Porque nos esquecemos de «ouvir o clamor 

da terra e o clamor dos pobres», diz-nos o 

papa Francisco. Esquecemo-nos de olhar, 

com olhos de ver, para a realidade que nos 

envolve, para o estado a que está a chegar o 

planeta terra – a «nossa casa comum», a casa 

de toda a gente. Fechámos os ouvidos aos 

«gritos da própria natureza». Esquecemo-nos 

de que «cada criatura é objecto da ternura do 

Pai que lhe atribui um lugar no mundo» e 

que é necessário proteger, antecipando 

comportamentos adequados, antecipando 

cenários possíveis, antecipando respostas 

prontas e eficazes. 
 

Prece: Pai, nós hoje trazemos-Te as vitimas 

daquele nefasto acontecimento, as famílias 

que ficaram em sofrimento, as pessoas que 

ficaram sem casa, sem bens ou sem 

trabalho, a terra que ficou ainda mais 

pobre,            

                                            PAI NOSSO… 

Neste período de grandes angústias e 

preocupações, mas também de descanso e de 

usufruto do tempo, somos convidados a 

olhar para Maria como uma referência, como 

um estilo de vida, «como uma mestra da 

vida espiritual», como a apelidou o papa 

Francisco em Fátima. 

No plano da fé, caminhar com Maria é 

acreditar que Jesus nos encaminha para o 

conhecimento e o saber ser para com os 

irmãos. No plano da esperança, é perceber 

que o somatório das atitudes individuais e 

colectivas de procura do bem são também 

sinais de amor a Deus e ao próximo. No 

plano da caridade é saber corresponder ao 

apelo de Deus sobre a proposta de vivência 

do Evangelho do amor para com a criação e 

para com cada criatura. 
 

Prece: Senhora ajoelha-te connosco para 

pedirmos perdão aos nossos irmãos em 

sofrimento causado pelas nossas 

irresponsabilidades, pelos nossos interesses, 

pela nossa falta de amor para com a 

criação e para com o ser criado. Rezamos 

contigo, 

AVÉ MARIA … 

 

O Evangelho da criação, segundo o papa 

Francisco, congrega expectativas de 

diferentes abordagens da ciência e da 

religião, cujo diálogo permita reverter 

situações e encontrar caminhos de 

solidariedade e de paz para o mundo que o 

mesmo é dizer de sustentabilidade para o 

planeta. 

Todos fomos criados por Deus para sermos 

felizes e, em simultâneo, fazermos felizes os 

outros. Ninguém pode ser feliz sozinho, sem 

se preocupar com o irmão e com qualquer 

criatura (ser criado). Por isso, se torna difícil 

perceber que os egoísmos se apresentem 

como cenários para tantas guerras, tanta 

fome, tanta indiferença, tanta tristeza. 

Diz o papa Francisco que «é preciso proteger 

o homem da destruição de si mesmo». 
 

Prece: Por todos os esforços, por todas as 

lutas pelo bem comum, por todas as 

atitudes de solidariedade, por todas as 

posturas corajosas e por todas as vitórias 

na resolução dos problemas que afetam a 

nossa terra 
GLÓRIA … 

 


