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

Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde 
2 e 4 de março de 2018 – No encontro com a Páscoa do Senhor não deixar resfriar o amor aos irmãos e à natureza 

Do papa Francisco «Se por vezes parece apagar-se em muitos corações o amor, este não se apaga no coração de Deus! Ele dá-nos sempre novas ocasiões para 

podermos recomeçar a amar»                                                          Mensagem do papa Francisco para a Quaresma de 2018 – 1 de novembro de 2017 – Solenidade de Todos os Santos 

O papa Francisco reflecte, neste tempo 

quaresmal, sobre o Evangelho segundo S. 

Mateus (Mt 24,12) e chama- nos a meditar a 

Palavra «Porque se multiplicará a 

iniquidade, vai resfriar o amor de muitos».  

Convida-nos a percorrer os caminhos da vida 

com o coração aquecido pelo amor de Deus e 

a levar esse fogo às nossas famílias, às nossas 

comunidades, aos nossos irmãos doentes, 

idosos, solitários ou esquecidos, àqueles que 

os cuidam, mas também àqueles que os 

abandonam. 
 

Prece: Nesta Quaresma, queremos ter a 

graça de Te chamar Pai com a nossa vida: 

Quando sabemos ser, com a oração e a 

nossa maneira de ser, testemunha fácil do 

Evangelho que brilha perante os outros, 

 - PAI NOSSO 

Quando sabemos partilhar, a esmola dos 

bens e do tempo, com os nossos irmãos que 

precisam de ajuda,              

 – PAI NOSSO 

Quando, com o nosso jejum, nos deixamos 

despertar na atenção para conTigo que 

sacias a nossa fome e a dos nossos irmãos, 

– PAI NOSSO 

É na caminhada para a Páscoa do Senhor que 

Maria nos revela mais profundamente o rosto 

da mãe de Deus. O rosto do sofrimento, da 

compaixão e da ternura pelo Filho, também 

Ele padecente. 

Desafia-nos também a preparar a caminhada 

com o Senhor incendiando os corações com 

os valores do amor, do sorriso, da 

compaixão, da partilha, da misericórdia e da 

solidariedade, fazendo a vida da criança, do 

doente, do refugiado, do idoso, do preso e até 

da natureza, tão negligenciada, desprezada e 

maltratada, «testemunha silenciosa deste 

resfriamento do amor», uma existência de 

alegria e de verdade. 
 

Prece: Senhora,  

Com o teu coração imaculado, faz de cada 

um que em ti confia a força da pureza do 

amor,                                    

 - AVÉ MARIA 

Com a serenidade da tua presença, faz que 

cada pessoa saiba ser igualmente presença 

de Deus junto dos irmãos,    

- AVÉ MARIA 

Com a força da tua intercessão, guia e 

auxilia os irmãos na oração, 

- AVE  MARIA 

 

Neste tempo de Quaresma, o pároco das 

nossas comunidades, padre Rui Rodrigues, 

convida-nos a reflectir no convite que Deus 

nos faz para «confiar inteiramente na Sua 

Palavra, de tal forma que Ele possa iluminar 

a nossa vida e assim seremos eleitos por 

Jesus,.. a contemplar a Sua Glória.» (homilia do 

II domingo do Tempo da Quaresma, 25. 02.2018) 

 
 

Prece: Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito 

Santo, nós vos damos graças, 

Sempre que descobrimos no nosso coração 

o fogo da Vossa Páscoa e o sabemos viver 

em oração, 

- GLÓRIA 

Sempre que sabemos privar-nos do 

supérfluo e, muitas vezes, também de algo 

mais essencial, para o podermos partilhar 

com os irmãos, 

-GLÓRIA 

Sempre que sabemos ser testemunhas do 

Evangelho e levar a alegria aos irmãos, 

- GLÓRIA 

 


