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

Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde
1 e 3 de novembro de 2019 – O respeito pela vida é fruto do amor
De D. Manuel Madureira Dias: «Que o Espírito a todos ilumine e mova, interiormente.» - bispo do Algarve, in “Com o Espírito Santo rumo ao ano 2000”, novembro de 1997

All Hallows Eve quer dizer véspera do dia
de Todos os Santos. Como todos os
cristãos, a alegria da festa e a sua
preparação são momentos únicos de
entusiasmo e dedicação que envolvem
famílias, amigos e comunidades, pelo que
se intui que a apropriação de símbolos
pagãos e do consumismo fizeram do
Hallowe’en a festa das bruxas, quando,
na, verdade será motivo de festa àqueles
que dedicaram a existência ao amor e ao
respeito pela vida de cujo nome, dada a
sua simplicidade e recato, nem sempre
ficou
reconhecido.
Quantos
não
conhecemos exemplos de pessoas que,
pelo seu teor de vida, nos apetece
denominar de santos…
Celebrada por anglicanos, católicos e
ortodoxos, a festa de Todos os Santos,
iniciada pelo século IV, na Antioquia, no
primeiro domingo de Pentecostes, para
lembrar mártires e santos, passou, com o
papa Gregório IV (ano 835 d.C.), para a
data que hoje lhes dedicamos.

A oração Salve Rainha (do latim Salve Regina),
com que terminamos o terço do Rosário, é
também uma das quatro antífonas marianas de
louvor à mãe do Senhor, utilizadas por várias
congregações religiosas. Escrita por Hermano de
Reichenau, convida-nos a olhar com especial
fervor para a misericórdia de Deus, de Quem é
mãe, e rever na sua doçura de vida a força da
nossa esperança; a suplicar-lhe com veemência
por todos nós que tanto desejamos ser santos,
que tanto lastimamos e lacrimejamos por e com
todas as dificuldades que surgem no quotidiano
das nossas vidas; porque a consideramos nossa
advogada, pedimos-lhe que lance o seu olhar
misericordioso para todos, em especial para
aqueles que mais necessitam, para que nos
apresente a maravilha do amor de Deus; e,
porque queremos ser dignos do amor de Cristo,
seu Filho, ainda lhe pedimos que se lembre
sempre de nós, reconhecendo-lhe valiosos
atributos: clemente, piedosa e doce sempre
Virgem Maria, mãe de Deus.

A procura da santidade nos dias de hoje
pode traduzir-se no respeito pela vida
humana e pela natureza, isto é, na esperança
de mais justiça e equidade na terra. E é nesta
busca de um sentido para a sua existência
que o ser humano encontra Deus que o apela
e se cruza no seu percurso, convidando-o a
caminhar com Ele. Iluminado pelo Espírito
Santo («A fé move a Humanidade», diz
Isabel Maria Carvalho, no livro
Espiritualidade e Sociedade, no limiar do
século XXI, 2007), o cristão procura ser
espelho dos seguidores de Jesus Cristo e
beber no Evangelho orientações que o
encaminhem para a santidade. Nem sempre
é fácil e o itinerário escolhido é, muitas
vezes,
atravessado
por
alegrias,
dificuldades, sucessos e retrocessos para
chegar à caridade, vínculo da perfeição,
paciente, benigna, não se irrita, nem guarda
rancor (cf. 1Cor 13, 4-5)

Prece: Invocando o Espírito de Deus para
Prece: Mãe de Misericórdia, hoje te imploramos que indique ao ser humano e à humanidade
por mais justiça na terra, porque mais amor caminho de felicidade e de santidade,
Prece: E hoje mesmo os reconhecemos, com entre os irmãos,
damos GLÓRIA A DEUS e fazemos o
alegria, junto do Pai, orando,
SALVE RAINHA… SINAL DA CRUZ…
PAI NOSSO…
o

