
 Nossas vidasParóquias de Moledo e Cristelo 
Arciprestado de Caminha – Diocese de Viana do Castelo 

Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde 
3 e 5 de agosto de 2018 – Peregrinar pela vida com a força dos apóstolos 

Do padre Rui Rodrigues:  

«Maria é, por excelência, a discípula da Palavra do Senhor» 
(Pároco das freguesias de Moledo, Cristelo, Caminha e Vilarelho) 

    

Peregrinar é «rezar com os pés», diz-nos 

Tolentino Mendonça, padre madeirense, a 

quem foi atribuída a dignidade de arcebispo 

para o cargo de arquivista e bibliotecário no 

Vaticano. Também peregrino, como o 

apóstolo Tiago que festejamos na nossa 

abadia de Cristelo, testemunha-nos que o 

saber e as capacidades se colocam ao serviço 

do Senhor e dos irmãos. Também aqueles 

que partem em busca de melhores condições 

de vida, de outras culturas, de outros 

projectos…estão, especialmente hoje, 

colocados junto ao Sagrado Coração de 

Jesus. 

 

Prece: Senhor, 

Pelo amor do Teu Sagrado Coração, 

Dá-nos as graças necessárias à nossa 

peregrinação e aos nossos caminhos, 

Estabelece a paz nas nossas famílias, 

Abençoa os lares de todos os povos, 

Consola-nos nas dores e dificuldades, 

Derrama bênçãos abundantes sobre todos 

os que se encontram a beneficiar de 

merecidas férias e a recuperar de muitos 

cansaços, 

                                             PAI NOSSO… 

 

«Discípula da Palavra do Senhor, Maria é 

uma verdadeira apóstola,  pelo que disse e 

pelo que fez. O testemunho de alegria junto 

aos irmãos, à família e ao Senhor, o 

testemunho de dor junto à Cruz, o 

testemunho de fé junto dos outros apóstolos. 

As festas, que neste tempo de verão se 

realizam em sua honra, nomeadamente nesta 

comunidade paroquial de Moledo, são um 

tributo ao reconhecimento do amor de mãe 

que nos acompanha sempre com a presença 

e com a segurança da mão que nos guia.  
 

Prece: Senhora de Ao Pé da Cruz, tu que 

conheces todas as nossas dificuldades, 

padecimentos e tristezas, 

Acolhe-nos como teus filhos,                          

Dá-nos força para conhecermos e 

enfrentarmos as nossas dores, angústias, 

incertezas e preocupações, 

Promove o nosso bem, o das nossas 

famílias e dos nossos amigos, 

Acompanha-nos e sede nosso guia no 

constante peregrinar das nossas vidas, 

Ajuda-nos com o dom da fé, para melhor 

sermos discípulos da Palavra, 
AVÉ MARIA … 

 

Cheios de alegria, muitas são as pessoas que 

procuram as maravilhas com que estas 

paragens foram presenteadas, cuja escultura, 

pintura, decoração e ambiente naturais, os 

crentes designam como mão de Deus. Para 

que esteja acessível a mais, e por mais 

tempo, aos presentes e aos vindouros, torna-

se urgente agradecer no respeito pelo que 

existe e na utilização sustentável dos 

recursos. De igual modo, o respeito pelas 

pessoas e pela vida humana, torna imperioso 

criar na formação humana a abolição do 

tráfico de pessoas e crianças (papa 

Francisco) e de todas as formas de 

escravatura, física e psicológica. 
 

Prece: Senhor, 

Nós Te agradecemos este ano de trabalho, 

de estudo e de esforços, 

Nós Te agradecemos estas férias que Te 

dignastes conceder nesta terra e com estas 

pessoas e famílias, 

Nós Te agradecemos a beleza e o silêncio 

dos espaços, 

Nós Te agradecemos a esperança do 

regresso e de um futuro confiante,  

                                                  GLÓRIA … 

 


