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Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde 
3 e 5 de novembro de 2017 – Percorrer, com coragem, o caminho da vida na busca da santidade 

Do papa Francisco:  

«A santidade é um dom oferecido a todos, ninguém se exclui…Andemos para a frente com coragem, nesta estrada da santidade.»  

 Ao terminar esta semana particularmente 

dedicada a meditar sobre a vida, sobre os 

percursos de santidade e sobre todos os que 

já partiram e nos deixaram marcas de 

virtudes na busca da perfeição, mas também 

sobre aqueles que ninguém conheceu ou 

recorda, vamos reflectir com o nosso pároco, 

padre Rui Rodrigues: para ser santo basta 

saber ser filho e estar atento aos pais, à 

família; basta saber ser pai e mãe e procurar 

carinhosamente o bem dos seus filhos; basta 

saber ser esposo e esposa e procurar 

transmitir o amor, o respeito, a dedicação ao 

seu cônjuge; basta saber ser irmão e partilhar 

a palavra, a alegria, o abraço; basta saber ser 

amigo e nortear com transparência as atitudes 

da lealdade, da justiça, da compaixão; basta 

saber ser bom profissional e cumprir, com 

rigor e honestidade, todas as tarefas que são 

confiadas; basta saber ser cidadão e estar 

atento à natureza, aos mais frágeis e idosos e 

levar a presença, a palavra amiga. Para ser 

santo basta amar os irmãos com o coração de 

Deus. 
 

Prece: Senhor, Pai Santo, ajuda-nos a 

saber percorrer os caminhos da santidade,        

                                             PAI NOSSO… 

 

Maria, nossa Senhora, é caminho da escola 

de santidade. Com esta mãe, a quem 

chamamos nossa, é mais fácil percorrer o 

caminho da santidade porque confiantes no 

seu saber, na sua humildade e na serenidade 

do seu amor. 

 Queremos aprender com Maria a saber ser 

a(o) filha(o) educada(o) e prazenteira(o), a 

saber ser a mãe (pai) amorosa e 

educadora, a saber ser a esposa (esposo) 

fiel e dedicada, a saber ser a(o) familiar 

presente e prestativa, a saber ser cidadã(o) 

cumpridora dos seus deveres, a saber estar 

atenta(o) à humanidade e a reconhecer a 

missão confiada, a saber amar a Deus e aos 

irmãos.  

 
 

Prece: Nesta busca do caminho da 

santidade, vamos consagrar-nos a Maria e, 

connosco, todos os irmãos, mesmo aqueles 

que parecem revelar menos interesse pelo 

dom gratuito e diário da santidade, 

 

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA 

… 

 

Para nós, os crentes, aproximamo-nos tanto 

mais de Deus quanto mais os acolhemos no 

nosso coração e nos dedicamos aos vivos que 

precisam da nossa presença, atenção e 

cuidado. Glorificar o Senhor é saber dar 

graças pelo que individual ou 

colectivamente, isto é, em comunidade, 

vamos conseguindo na busca da santidade. 
 

 
 

Prece: Damos graças ao Pai, por todas as 

vezes que sabemos corresponder, com 

paciência e com carinho, como filhos e 

como pais, àqueles que nos ofereceram a 

vida ou àqueles a quem a confiámos; 
 

Damos graças ao Filho, por todas as vezes 

que temos atitudes de acolhimento, de 

presença e de harmonia junto dos nossos 

irmãos; 
 

Damos graças ao Espirito Santo, por todas 

as vezes que acolhemos os testemunhos dos 

santos e, com coragem, nos enriquecemos 

na fé e na esperança e as sabemos levar aos 

outros, 
 

 GLÓRIA … 

 


