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

Momentos de Oração pelos Doentes – Pastoral da Saúde 
6 e 8 de julho de 2018 – Visitar os doentes, uma obra de misericórdia e um milagre de amor 

 

De Ricardo Araújo Pereira: «Cristo é sempre uma novidade. ..Ser um crente à medida de Deus é saber » 

Ricardo Araújo Pereira, humorista, in prefácio do livro de Tiago Cavaco “Milagres do Coração”, 2018 

    

Na estação de verão e em período de férias, 

os jovens e os menos jovens questionam-se, 

muitas vezes, como será a melhor forma de 

ocupar o tempo? Vale a pena meditar e 

perceber como encontrar o caminho e fazer a 

diferença. O gesto de visitar um doente é, de 

acordo com o Evangelho, uma obra de 

misericórdia corporal que desafia os crentes, 

mas também uma atitude de humanidade 

para qualquer ser humano.  

O Cristo de Marcos é um homem que tem 

pressa. Em linguagem moderna, diríamos 

que não tem sensibilidade para o 

marketing», diz Ricardo Araújo Pereira. Um 

doente, um idoso, é um ser fragilizado que 

necessita, tal como dos alimentos e 

tratamentos, de uma presença amiga, de uma 

palavra, de uma atenção que o ampare na dor 

e no sofrimento. E então, onde estava eu 

quando o meu irmão necessitava de mim? 

Onde e como fiz eu prática do Evangelho? 

Como respondi ao apelo de Jesus Cristo? 
 

Prece: Senhor, ajuda-me a saber usar o 

tempo ao serviço dos que me “chamam”,       

                                             PAI NOSSO… 

Convictos de que Maria acolhe e socorre, 

com amor, todos os enfermos, aflitos e 

fragilizados, são muitos os que recorrem à 

mãe de Jesus pedindo intercessão em 

beneficio das dores do corpo e da alma. 
 

Prece:Oração do doente a Nossa Senhora: 
 

“Lembrai-vos, 

 Ó Virgem Maria da Consolação,  

Do poder ilimitado que nos deu 

Vosso divino Filho, Jesus, 

Sobre o Seu coração adorável. 

Cheio(a)de confiança, na vossa intercessão, 

Venho implorar o vosso auxílio. 

Tendes em vossas mãos a fonte  

De todas as graças que brotam  

Do coração amabilíssimo de Jesus Cristo… 

Abri-a em meu favor, concedendo-me a 

graça que ardentemente vos peço… 

Sois minha mãe, sois a soberana 

Do coração do vosso Divino Filho. 

Atendei, pois, a minha súplica; 

Volvei sobre mim  

Vossos olhos misericordiosos 

E alcançai-me a graça que vos imploro,  

Senhora dos Aflitos,  

Virgem Maria da Consolação. 

Saber visitar um doente exige preparação e 

conhecimento, afirma sistematicamente José 

Castro, pastoral da saúde da Diocese de 

Viana do Castelo. Antes de mais é preciso 

saber ouvir, mais do que falar. Torna-se 

imperioso esquecer apenas a boa vontade, 

“desaprender” o que se pensa saber (José 

Carlos Bermejo) e apropriar-se das práticas 

fundamentais para “responder” às 

necessidades dos irmãos, dos seus anseios e 

aspirações, das suas expectativas de 

encontro. Saber sentir que o momento da 

visita foi um bem para o enfermo que o 

ajuda a acalmar os angustiados tempos de 

dor e de solidão. 

Uma visita ao enfermo, bem como aos seus 

familiares e cuidadores, muitas vezes tão ou 

mais necessitados do que os primeiros, 

enriquece os visitados mas também os 

visitadores que regressam com o sentimento 

da abundância do coração. 
 

Prece: Damos graças a Deus por todos os 

cuidadores, profissionais, familiares e 

visitadores dos que se encontram doentes e 

fragilizados, 

                                                  GLÓRIA … 

 


