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Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde 
1 e 3 de junho de 2018 – Respeitar a vida durante todo o processo de existência é revelar o amor de Deus por todos os irmãos 

Da Conferência Episcopal Portuguesa::  

« A vida tem uma referência social associada ao amor, à responsabilidade, à interdependência e ao bem comum.»  

In Nota Pastoral do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa 

    

Em cada dia, dar graças a Deus pelo dom da 

vida, é agradecer também aos progenitores e 

a todos os que de alguma forma contribuem 

para o bem-estar pessoal e social de cada 

um: pais, família, amigos, professores, 

médicos, enfermeiros, cuidadores e todos os 

que colaboram para a saúde, educação, 

crescimento, dignidade e paz. Toda a pessoa 

tem direito a nascer, crescer e viver com 

toda a dignidade durante toda a vida, mesmo 

que enfrentando as maiores dificuldades sem 

limites. Para que tal aconteça, a inteligência 

e o conhecimento humano tem, ao longo dos 

séculos, desenvolvido esforços, saberes e 

técnicas que permitem dar mais conforto 

sem retirar o valor da vida. 
 
 

Prece: Senhor, olha para cada um de nós, 

para as nossas dificuldades, muitas vezes de 

gravidade extrema, e dá-nos força para 

enfrentarmos os obstáculos, com a 

dignidade de ser humano que luta pelo 

triunfo e pelo respeito pela vida até ao 

último minuto,       

                                             PAI NOSSO… 

 

Hoje, as crianças são o centro das atenções 

no nosso país. Os eventos sucedem-se, 

promovidos pelas mais diversas entidades 

para proporcionar à criança o melhor dia. 

Para isso é necessário que cada criança tenha 

tido o direito a nascer e que a festa da vida 

para ela não se resuma apenas a um dia por 

ano. É necessário que todos unam esforços 

no sentido de promover a sua vida, o seu 

crescimento saudável e feliz. 

Maria, mãe de Deus e nossa mãe, acolheu e 

olhou sempre com ternura para o seu Filho e 

também para todos os filhos que somos nós. 

 
 

Prece: Mãe de Jesus e mãe de cada um de 

nós, faz com que cada criança nasça feliz e 

esteja sempre rodeada de amor, carinho, 

atenção e cuidados. Faz com que todos os 

responsáveis saibam desempenhar o seu 

papel de respeito e de dignificação do ser 

humano que começa sempre por ser 

criança, 

 

AVÉ MARIA … 

«Corpus Christi», expressão latina que em 

língua portuguesa significa Corpo de Cristo, 

é uma festa católica (festa de guarda) 

realizada na segunda quinta-feira após o 

Pentecostes (50 dias após a Páscoa), 

imediatamente posterior ao domingo da 

Santíssima Trindade. A procissão que 

também no nosso arciprestado se realiza 

pelas ruas atapetadas de flores (tradição e 

manifestação artística de cariz popular da 

responsabilidade de grupos de piedosos fiéis 

que para tal se organizam), pretende 

testemunhar publicamente a adoração e 

veneração para com a Santíssima Eucaristia, 

o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. De 

todas as paróquias se reúnem as cruzes, os 

estandartes, os meninos e as meninas que 

receberam Jesus no seu coração, os fiéis que, 

com mais ou menos saúde, fazem o 

sacrifício de estar presentes desde o Solene 

Ofício de Vésperas... 

Prece: Senhor Jesus Cristo, que neste 

admirável Sacramento te fazes presente 

junto de nós, Te damos graças pela força, 

pela dignidade e pelo respeito com que nos 

chamamos de irmãos, 

                                                  GLÓRIA … 

 


