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

Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde 

2 e 7 de junho de 2019 – Quanto mais oferecemos, mais merecedores somos do dom da vida 

Do papa Paulo VI: «Maria convida-nos a fazer da própria vida um culto a Deus, e do seu culto um compromisso de vida.»  
 

  Cada criança, quando nasce «…porque 

Deus assim quis…», porque os pais lhe 

ofereceram a «dádiva» do seu nascimento, 

traz consigo a alegria das festas e das 

celebrações, mas também a preocupação 

permanente para que «…tenha muita 

saúde…» e «…que seja feliz!» 

Quando comemoramos a festa da criança 

estamos a proporcionar-lhe alegria, mas 

sobretudo a pensar no seu bem-estar, na sua 

realidade de pessoa humana, amada e 

respeitada na sua dignidade, o que quer 

dizer, na saúde, educação, direitos e deveres. 
 

Prece: Senhor,  

Por todas as crianças que não são desejadas 

e amadas, pedimos-Te que as ampares mais 

de perto; 

Por todas as crianças que sofrem maus 

tratos, pedimos-Te que alivies o seu 

sofrimento e ilumines os que as perturbam; 

Por todas as crianças que não têm pão nem 

educação, pedimos-Te que dês trabalho e 

conhecimento à família e à sociedade; 

Por todas as crianças que estão doentes, 

pedimos-Te que minimizes as suas dores e 

lhes permitas mais e melhor a saúde; 

PAI NOSSO… 

 

Acolher o desafio de Maria na realização 

pessoal e piedosa é colocar a oferta de cada 

dia como resposta à vida pessoal, familiar e 

comunitária. É saber oferecer a vida num 

compromisso ao serviço da vida dos outros. 

Na devoção mariana de invocação do 

Imaculado Coração de Maria vamos 

testemunhar o culto do amor a Deus e do 

dom da vida que Ele nos oferece, da 

prudência e da santidade com que utilizamos 

a vida que nos concede, da caridade e da 

generosidade com que devemos olhar para 

os outros, da pureza e da humildade com que 

aceitamos os erros e as dificuldades pessoais 

e daqueles que nos rodeiam.  
 

Prece: Maria, 

Erguemos para ti o nosso coração de mães e 

de pais, de esposas e de esposos, de filhos, 

de amigos, de cuidadores e de cuidados, e 

agradecemos a tua maternal solicitude para 

minimizar as nossas dores, as daqueles a 

quem amamos, as daqueles que nos estão 

confiados, as daqueles a quem estamos 

confiados, as de todas as pessoas que mais 

necessitam da tua intercessão junto do 

Senhor,  

 AVÉ MARIA… 

 

Senhor, 

- Como Te podemos louvar? 

Ao som da música ou do cântico, ou da 

oração, louvamos o Senhor, mas também 

quando dirigimos palavras de conforto e de 

carinho, ou um simples sorriso às pessoas 

que se encontram em sofrimento; 

Ao refletir sobre o que nos rodeia, mas 

também ao agradecer a Deus, como S. 

Paulo, e ao respeitar as maravilhas que são 

colocadas diariamente ao nosso dispor;  

Ao traduzir em sentimentos o amor que vem 

do coração, mas também ao levar o amor de 

Deus no nosso rosto para que os outros O 

sintam e o saboreiem também;  

Ao viver de acordo com os ensinamentos do 

Senhor, em particular com atitudes de apoio 

aos irmãos mais sofredores e mais 

esquecidos.   
 

Prece: Senhor,  

Queremos louvar-Te em todo o tempo (Sl 44,8). 

Porque estamos convictos de que o louvor a 

Deus une os crentes, aproxima e desenvolve 

as relações entre os irmãos e, na gratidão 

pelo dom da vida, aumenta o relacionamento 

pessoal conTigo, dizemos, 

GLÓRIA AO… 

 


