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

Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde 
1 e 6 de outubro de 2017 – Saboreemos a justiça e a misericórdia de Deus na  presença dos anjos que nos guardam e aguardam  

 

Da Biblia: «Vós sois justo, Senhor, em tudo o que fizestes…mas …mostrai-nos a Vossa infinita misericórdia.»  
Dan.3, 31 – 42, liturgia dominical do XXVI DOMINGO DO TEMPO COMUM, 1 de outubro 

    

Acabados que são os tempos das colheitas, os 

agricultores agradecem, em grandes 

manifestações de fé, ao arcanjo S. Miguel o 

resultado do seu ano de trabalho e da oferta 

que a natureza lhes retribui. Ao pensarmos 

em S. Miguel, o anjo da paz que defende o 

povo de Deus, em nome de Deus, estamos a 

pensar também nos nossos doentes, em 

particular naqueles que os acompanham, e 

cuja mediação lhe é confiada, como sejam os 

técnicos de radiologia, os técnicos de 

radioterapia, os paramédicos, os motoristas 

de ambulância,… 

Aliados aos diários cuidadores, o trabalho 

incansável destes homens e mulheres 

consegue surpreender-nos pelo bem direto 

que proporcionam aos doentes, mas também 

pelo trato e as palavras que lhes dirigem e que 

se constituem, muitas vezes, os seus anjos da 

guarda. 
 

Prece: Senhor, Pai de justiça e de 

misericórdia, dai saúde e discernimento a 

todos os cuidadores,  técnicos e promotores 

de saúde para que os nossos doentes se 

sintam mais seguros e com mais esperança,  

                                            PAI NOSSO… 

 

No mês de outubro a Igreja Católica dedica 

uma atenção especial à Virgem do Rosário e 

aos anjos da guarda. A comunidade familiar, 

de vizinhança ou de freguesia sente-se mais 

confortada quando consegue reunir-se 

diariamente para a prática da recitação do 

terço ou do rosário. Com frequência, 

encontramos grupos que se concentram para 

rezar por alguém que se encontra gravemente 

doente ou com alguma dificuldade 

particularmente gravosa. 

Pela força da fé, iniciamos este mês a pedir à 

Senhora do Rosário que interceda… 
 

Prece:  

Por todos os que confiam nos técnicos de 

saúde para encontrarem resposta para os 

seus males; 

Por todos os que se encontram 

hospitalizados e anseiam por regressar a 

suas casas; 

Por todos os que se sujeitam a cirurgias na 

esperança de recuperarem a saúde; 

Por todos os doentes e idosos que se 

encontram em casa a sofrer a dor da idade, 

da doença e da solidão, 

AVÉ MARIA … 

 

Em comunidade ou a titulo individual, muito 

frequentemente as pessoas recorrem a Deus e 

à intercessão dos anjos e dos santos a 

suplicarem força e coragem para vencerem 

os seus males, os seus desesperos, os seus 

cansaços, os seus desânimos…. 

Não menos frequente será a atitude de não 

esquecer de agradecer a bênção da vida 
 

Prece: Deus da justiça e da misericórdia, 

nós queremos lembrar hoje a gratidão 

imensa que revelamos: 
 

Pelo acordar em cada dia; 
 

Pelas tristezas e alegrias diárias; 
 

Por nos sentirmos amparados mesmo nos 

momentos mais difíceis; 
 

Pelo ultrapassar das dificuldades; 

 

Pelo recobrar da saúde; 
 

Por sabermos acolher e perdoar; 
 

Por sermos capazes de amenizar as dores e 

as lágrimas dos irmãos; 

 GLÓRIA … 

 


