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Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde 
6 e 8 de abril de 2018 – Levar Cristo Ressuscitado aonde há mais sofrimento 

Do papa Francisco: «Jesus ressuscitou, uma esperança despertou para ti…»            Mensagem Urbi et Orbi do Santo Padre no domingo de Páscoa – Roma a 1 de abril de 2018 
 

O papa Francisco, na sua mensagem Urbi et 

Orbi deste domingo de Páscoa, apelava a 

todos os corações para deixarem entrar a 

semente da Boa Nova do Senhor 

Ressuscitado, do Amor e da Misericórdia. 

Chamava cada pessoa a ser guardiã do amor 

e da criação de modo a que em cada casa e 

em cada família, aonde o sofrimento é mais 

atroz e a vida parece ser menos respeitada, 

entre o verdadeiro sentido da esperança e da 

vontade de fazer florir a misericórdia de 

Deus. Desafia-nos a acolher a graça da 

Ressurreição de Cristo, a renovar os nossos 

corações inundados pela misericórdia de 

Deus, a abrir a nossa vida ao amor de Jesus, 

a deixar transformar a nossa existência e a 

ser canais de irrigação deste amor e 

misericórdia para todos, em particular aos 

que estão doentes, hospitalizados, presos, 

abandonados ou oprimidos, àqueles que 

sentem a miséria do corpo ou da alma  
   

Prece: Senhor, faz de nós testemunhas 

vivas do Teu amor e ajuda-nos a cantar 

com o salmista que «o Senhor é bom e é 

eterna a sua misericórdia.»            

                                            PAI NOSSO… 
 

 
 

Maria, na dor insuportável de seguir até ao 

fim os passos do seu Filho, na perceção 

dolorosa da maior das injustiças, no atordoar 

das palavras de escárnio, na amargura das 

incompreensões e recusas, na angústia da 

visão do sofrimento, na agonia de 

reconhecer os medos dos amigos, na 

imensurável aflição de estar junto à Cruz, 

mas também na esperança despertada pela 

palavra do Senhor, é o espelho de uma mãe 

corajosa e forte que sofre sem limites, que 

ama sem limites, que espera sem limites. 

 

 

Prece: Senhora, junto à Cruz, mãezinha de 

Paranhos, como te denomina o povo da 

nossa terra em momentos de angústia, tal 

como seguiste até ao fim os passos do Teu 

Filho, acompanha também os meus passos, 

os nossos passos, protege-nos com o teu 

olhar pesaroso nas horas dos nossos 

pesares e faz-nos crentes e credores da 

misericórdia e da esperança junto dos 

irmãos, 

       

AVÉ MARIA… 

 

Neste tempo de Ressurreição e de Vida, vale 

agradecer pelo dom da existência que Deus 

nos dá, a nós e aos nossos irmãos,  pelos 

males e dores que conseguimos ultrapassar, 

pelos cuidadores que, mesmo anónimos, 

sabem, com o maior carinho, tantas vezes 

com sacrifício e muito esforço, ser presentes 

e minorar dores e males... 

Em nome e com cada doente, idoso, preso, 

pobre ou abandonado, e em nome e com 

cada acompanhante ou cuidador, rezamos: 

 

Prece: Senhor, Deus Pai, nós Te damos 

graças pela força segura da Tua mão firme 

e corajosa que me orienta e protege e me 

traz esperança renovada; 

Senhor, Jesus Cristo, nós Te damos graças 

pelas vezes que me aconchegas junto de Ti 

e me agarras nas horas de mais 

dificuldade, dor ou preocupação, e deixa-

me aproximar cada vez mais junto do Teu 

amor; 

Senhor, Deus Espirito Santo, deixa-me ver-

Te em cada irmão que sofre, mesmo em 

silêncio e vagarosa dor, e ilumina os meus 

passos e a minha vontade para Te proteger 

na pessoa do sofredor, 

  GLÓRIA… 

 


