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Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde
1 e 3 de fevereiro de 2019 – Procurar praticar o bem por amor a Deus e aos irmãos é revelar a Luz do Senhor
Da Bíblia: «Confia no Senhor e pratica o bem, possuirás a terra e viverás tranquilo.» - Salmo 36 (37), 3

Quarenta dias após o nascimento do Menino,
a 2 de fevereiro, celebra-se a festividade
litúrgica da Apresentação do Senhor,
apelidada pelos gregos como Hypapante, que
quer dizer encontro. No cumprimento
explícito da lei judaica, Maria e José levaram
o Menino ao templo. E todos os dias, quando
estamos a rezar o quarto mistério gozoso do
rosário, mencionamos o momento deste
Menino que se revelou ao seu povo e a todas
as nações para glória de Deus.
“Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor.” ( Jo.8)
num permanente desafio a que cada crente
saiba receber a luz que d’Ele emana para a
levar, com fé e amor, aos irmãos, em
particular àqueles que mais necessitam da
presença, dos afetos, do pão, do trabalho, da
solidariedade, da compreensão.
Prece: Senhor, Tu que Te apresentaste no
templo, reencontra-Te connosco, para
sermos luz junto da família, da comunidade
de vizinhança, do mundo com um tempo
extremamente violento, para que não nos
fiquemos apenas pelas intenções mas sermos
espelho na prática do bem,
PAI NOSSO…

No Evangelho de S. Lucas, versículo 22, énos descrito o tempo de purificação de Maria,
após o parto, em que aos pais coube a
responsabilidade de levarem o Menino ao
templo para O consagrarem ao Senhor. A
festa da purificação de Maria é, em
consequência deste ato, uma das mais antigas
da Igreja e de devoção a Nossa Senhora,
também apelidada de Senhora das Candeias
ou das Candelárias.
Qualquer que seja o nome pelo qual
apelidamos Maria, a verdadeira devoção
revela-se ternamente no interior de cada um,
renasce do espírito e do coração e inspira à
prática das ações simples do dia-a-dia com a
fé e a humildade do testemunho vivo que nos
apresenta na obediência ao amor de Deus e
na doce caridade aos irmãos.

Louvar a Deus em cada dia é reconhecer a
presença do Senhor junto da humanidade, é
saber sentir o Seu Amor e a Sua Misericórdia
junto de cada um, nas horas de maior júbilo,
mas também nas horas de maior inquietude
ou tristeza.
Como cristãos, damos graças quando O
bendizemos e O adoramos porque Lhe
reconhecemos uma imensa glória como
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
com o Espírito Santo;
Damos graças quando Lhe pedimos piedade,
quando Lhe rogamos que acolha as nossas
súplicas;
Damos graças quando Lhe agradecemos o
pão nosso de cada dia, quando nos
congratulamos com o amor dos familiares e
com a dedicação e amizade dos vizinhos e
amigos;
Prece: Com amor a Maria, rejubilamos com Damos graças quando, com Ele e por amor,
as alegrias que, por seu intermédio, Deus nos ultrapassamos, vemos ou ajudamos a
concede e rogamos-lhe a sua amável ultrapassar dificuldades da vida.
presença junto de todos os doentes das nossas
comunidades nos momentos de maior dor, de Prece: Senhor, nós Te glorificamos nas
maior desgosto, ou de maior solidão, bem alturas e Te agradecemos a paz na terra a
como de todos os que os cuidam ou todas as pessoas e povos, especialmente
acompanham,
àqueles que mais necessidade dela revelam,
AVÉ MARIA…
GLÓRIA AO…

