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

Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde 

2 e 4 de agosto de 2019 – Rezar e cuidar em tempo de férias   

Da Bíblia: «Na verdade, todos os seus dias são cheios de dores e os seus trabalhos cheios de preocupações; e nem de noite o seu coração 

descansa.»                                                                                                                                                                       Livro do Eclesiastes ou de Qohélet (grego), 2, 21-23 

  Férias…as melhores propostas, os melhores 

destinos, os melhores hotéis, as melhores 

viagens, as melhores experiências, os 

melhores programas, as melhores 

promoções, os melhores preços, com tudo 

incluído,… 

Tudo do melhor. E os melhores sonhos. E 

com todos incluídos? 

Ou será que, na ansia de viver uns dias, 

embora de merecido descanso, nos 

esquecemos de incluir no pacote os mais 

idosos, os mais doentes ou os mais 

dependentes? 

Tempo de férias também é tempo de parar e 

meditar na vida de todos. 
 

Prece: Senhor,  

Neste tempo de pausa dos trabalhos e de 

árduas preocupações, ajuda-nos a saber 

repousar, ajuda-nos a saber incluir todos na 

nossa “viagem”, a saber cuidar dos que 

esperam mais de nós como se do melhor 

destino e melhor programa se tratasse. 

Ajuda-nos a saber, em cada dia, agradecer e 

rezar, com mais fé e mais esperança, ao Pai 

de todos nós, por todos nós, 

 PAI NOSSO… 

Maria, identificada no Novo Testamento e 

no Alcorão como a mãe de Jesus através de 

intervenção divina, é conhecida por 

variadíssimas designações honoríficas 

usadas pelas diferentes igrejas cristãs, de 

acordo com devoção e invocação de que é 

alvo e consagrada. Chamamos-lhe Santa e 

pedimos que rogue por nós; chamámos-lhe 

Mãe puríssima, castíssima, imaculada, 

admirável, do bom conselho, do Criador, e 

da Igreja; chamamos-lhe Virgem 

prudentíssima, louvável, poderosa, clemente 

e fiel; chamamos-lhe Espelho de justiça, 

Sede de sabedoria, Causa da nossa alegria; 

chamamos-lhe Vaso espiritual, honorífico, 

insigne de devoção e Rosa mística; 

chamamos-lhe Torre, Casa de ouro, Arca da 

aliança, Porta do céu e Estrela da manhã; 

chamamos-lhe Saúde dos enfermos, 

Refúgio, Consoladora dos aflitos e Auxílio... 
 

Prece: Senhora,   

Como Rainha da paz e de todos, cuida de 

cada um de nós, com o desvelo do teu 

Coração Imaculado e roga por nós e pelos 

que mais sofrem, Santa Mãe de Deus, 

AVÉ MARIA… 

Com D. José Tolentino Mendonça, 

arcebispo, teólogo e poeta português, 

rezemos em tempo de férias. 
 

Prece: 
 “Dá-nos, Senhor, depois de todas as 

fadigas, um tempo verdadeiro de paz. 

Dá-nos, depois de tantas palavras, o dom do 

silêncio que purifica e recria. 

Dá-nos, depois das insatisfações que 

travam, a alegria como um barco nítido. 

Dá-nos a possibilidade de viver sem pressa, 

deslumbrados com a surpresa que os dias 

trazem pela mão. 

Dá-nos a capacidade de viver de olhos 

abertos, de viver intensamente. 

Dá-nos, de novo, a graça do canto, do 

assobio que imita a felicidade aérea dos 

pássaros, das imagens reencontradas, do 

riso partilhado. 

Dá-nos a força de impedir que a dura 

necessidade esmague em nós o desejo e a 

espuma branca dos sonhos se dissipe. 

Faz-nos peregrinos que no visível escuta a 

melodia secreta do invisível.” 

Por tudo o que conseguirmos nestas férias, 

GLÓRIA AO… 

 


