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Semana dos Pastorinhos – fevereiro 2021 (4ª-feira) 
  

EUCARISTIA, COMUNHÃO DA VIDA 
                       
    - Deus, vinde em nosso auxílio  

    Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.   

 - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo  

    como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 

 

 

      Cântico: Cantai ao Senhor um cântico novo 

 

Cantai ao Senhor um cântico novo,  
porque o Senhor fez maravilhas.     
Revelou a sua justiça às nações. 
Aleluia.  

 
  Cantai ao Senhor um cântico novo,  

  pelas maravilhas que Ele operou. 

  A sua mão e o seu santo braço, 

  Lhe deram a vitória. 

  

Introdução  
 

Da Mensagem de Fátima: «Não tenhais medo»1 
 
A Aparição de agosto não se realizou no dia treze, na Cova da Iria, como era habitual, 
porque o Administrador do Concelho levou, à falsa fé, para Vila Nova de Ourém, os 
Pastorinhos, no intuito de os obrigar a dizer o segredo que a Santíssima Virgem lhes tinha 
revelado no mês de julho, anterior. As três crianças estiveram presos durante três dias. 
Na cadeia e na administração foram sujeitos a grande pressão e ameaças, mas eles 
mantiveram-se firmes e nada disseram. No dia quinze de agosto, festa da  Assunção de 
Nossa Senhora, são conduzidos a Fátima, à casa dos pais. A Lúcia conta-nos: «No 
Domingo, dia dezanove, andando com as ovelhas na companhia do Francisco e seu irmão 
João, num lugar chamado Valinhos, e sentindo que alguma coisa de sobrenatural se 
aproximava e nos envolvia, suspeitando que Nossa Senhora nos viesse aparecer e tendo 
pena que a Jacinta ficasse sem a ver, pedimos ao seu irmão João que a fosse chamar. 
Entretanto, vi com o Francisco o reflexo da luz e, chegada a Jacinta, um instante depois, 
vimos Nossa Senhora sobre uma carrasqueira».    

 
1 As Aparições de Fátima – P. Fernando Leite, S.J. – 15.ª edição 
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– Que é que Vossemecê me quer?                  
– Quero que continueis a ir à Cova da Iria no dia 13, que continueis a rezar o terço todos 
os dias. No último mês, em outubro, farei um milagre para que todos acreditem. E 
tomando um aspeto mais triste, disse:  «Rezai, rezai muito e fazei sacrfícios pelos 
pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça 
por elas».  E, como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente.  

 

 

Cântico: Feliz és tu, porque acreditaste 

Feliz és tu, porque acreditaste 
Que havia de cumprir-se 

O que te foi dito da parte do Senhor. 
Feliz és tu, porque acreditaste. 

 

 

 

Oração do Santo Rosário 
 

Contemplação e meditação dos Mistérios Gloriosos 
 

O ‘sim’ de Maria a Deus foi pleno, total e incondicional. Ela viveu 
toda para Deus, sempre, na mais perfeita união e comunhão com 
Jesus, até à sua Paixão, Morte na cruz e Ressurreição. Em maio de 
1917, a Senhora mais brilhante que o sol apareceu na Cova da Iria 
aos três Pastorinhos – Lúcia, Francisco e Jacinta – e disse-lhes: 
«Quereis oferecer-vos a Deus?» «Sim, queremos», respondeu a 
Lúcia em nome dos três. 
No final da Aparição, a Senhora recomendou-lhes: «Rezem o terço 
todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra». 
 

 

1º Mistério – A Ressurreição de Jesus 

 

O Anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: «Não temais! Procurais Jesus, o 

Crucificado? Não está aqui. Ressuscitou». (Mt 28, 5-6) 
 

Na Ressurreição de Jesus assenta toda a nossa Fé e Esperança. Assim a nossa vida 

ganhou um sentido novo, abrem-se, para todos, as portas do Céu. 

 

Mensagem de Fátima – Sobre a Aparição de 13 de maio de 1917 a Lúcia conta-nos: - 

Vimos sobre uma carrasqueira uma Senhora vestida de branco, mais brilhante que o sol, 

espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, 

atravessado pelos raios do sol mais ardente. Estávamos tão perto que ficámos dentro da 

luz que a cercava ou que Ela espargia. Ela disse-nos: «Não tenhais medo. Eu não vos 

faço mal…Sou do Céu». 
 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtqu3g6czbAhUPmrQKHbW5DLIQjRx6BAgBEAU&url=https://fbmv.wordpress.com/2013/08/22/festa-do-imaculado-coracao-de-maria-2/&psig=AOvVaw1Ap6eNmvAvYV8IqY_5_y2-&ust=1528848242647503


3 
 
 

 

  Cântico 
 

 

 

2º Mistério – A Ascensão de Jesus ao Céu 

 

Jesus levou-os até junto de Betânia e, levantando as Suas mãos, abençoou-os. 

Enquanto os abençoava, separou-Se deles e elevava-se ao Céu. Eles voltaram para 

Jerusalém e estavam continuamente no Templo a bendizer a Deus. (Lc 24, 50-53) 

 
Mensagem de Fátima - Muito doente, a Jacinta dizia à Lúcia: «Sofro muito, mas ofereço 

tudo pela conversão dos pecadores e para reparar o Coração Imaculado de Maria!» 

Antes de ir para o hospital, a pequenina diz à prima Lúcia: «Já falta pouco para ir para 

o Céu. Tu ficas cá para dizer que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao 

Imaculado Coração de Maria. Quando fores para dizer, não te escondas. (…) Se eu 

pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro do peito a queimar-

me e fazer-me gostar tanto do Coração de Jesus e do Coração de Maria!»  

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 
 

 Cântico 

 
 

 

3º Mistério – A descida do Espírito Santo sobre os Apóstolos e Maria Santíssima 

 

Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo 

lugar. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo e poisou uma sobre 

cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. (At 2, 1. 3-4)  

 

Mensagem de Fátima - «Gostei muito de ver o Anjo – dizia o Francisco – mas gostei 

ainda mais de Nossa Senhora. Do que gostei mais foi de ver Nosso Senhor, naquela Luz 

que Nossa Senhora nos meteu no peito. Gosto tanto de Deus!» 

As palavras proferidas pelo Anjo na sua terceira Aparição exerceram profundíssima 

impressão na alma do pequeno Pastorinho. Ele parecia só pensar em consolar Nosso 

Senhor e Nossa Senhora que lhe tinha parecido estarem muito tristes. «Daqui a pouco – 

dizia o Francisco – Jesus vem buscar-me para ir para o Céu com Ele e então fico sempre 

a vê-Lo e a consolá-Lo. Que bom!»    
 

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 
   

 

Cântico 
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4º Mistério – A Assunção de Nossa Senhora ao Céu 

 

Maria disse, então: «A minha alma glorifica o Senhor e o 

meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. 

Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em 

diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações». 
(Lc 1, 46-48)  

 

A Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a toda pura e cheia de graça desde a sua 

Conceição, após ter terminado a sua vida sobre a Terra foi elevada ao Céu em corpo e 

alma. O seu corpo, em cujo seio puríssimo foi gerado o Filho do eterno Pai, não conheceu 

a corrupção do túmulo. 

 

Da Mensagem de Fátima – Sobre a primeira Aparição, (13 de maio 1917) a Lúcia 

continua: «de seguida, começou a elevar-se serenamente, subindo em direção ao 

nascente, até desaparecer na imensidade da distância. A luz que A circundava ia como 

que abrindo um caminho no cerrado dos astros, motivo porque alguma vez dissemos que 

vimos abrir-se o Céu». 

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 
     

Cântico 

 

 

 

5º Mistério – A Coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra 

 

Depois apareceu no Céu um grande sinal: uma Mulher vestida de Sol, com a Lua 

debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça. (Ap 12, 1) 

 

Mensagem de Fátima – Sobre a Aparição de 13 de junho, conta-nos a Lúcia:  - «Nossa 

Senhora abriu as mãos e comunicou-nos pela segunda vez o reflexo dessa luz imensa. 

Nesta nos víamos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco parecia 

estarem na parte dessa luz que se elevava para o céu e eu na que se espargia sobre a 

terra». 

O Francisco, muito impressionado com o que tinha visto, perguntava á Lúcia: «Para que 

estava nossa Senhora com o Coração na mão, espalhando sobre o mundo aquela luz que 

é Deus?» 

 
 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

 

Rezemos por: 

• Intenções do Papa - Ave Maria 

• Paz no mundo - Ave Maria 

• Conversão dos pecadores - Ave Maria 
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Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve! A Vós 

bradamos, os degredados filhos de Eva. A Vós suspiramos, gemendo e chorando neste 

vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses Vossos olhos misericordiosos a nós 

volvei. E, depois deste desterro, nos mostrai Jesus, bendito fruto do Vosso ventre. Ó 

clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que 

sejamos dignos das promessas de Cristo. Ámen. 

 

 

Consagração a Nossa Senhora 

Ó Senhora minha, ó minha Mãe,eu me ofereço todo(a) a vós, 

e em prova da minha devoção para convosco, 

Vos consagro neste dia e para sempre,  

os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração  

e inteiramente todo o meu ser.  

E porque assim sou vosso(a), ó incomparável Mãe, 

guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. 

Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa. 

Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. 

       

 

 

 

 Hino dos Pastorinhos 
 

Cantemos, alegres, a uma só voz: 

Francisco e Jacinta, rogai por nós. 
 

Salve, salve, Pastorinhos / Nosso encanto e alegria. 

Salve, salve, Pastorinhos, / Prediletos de Maria. 

Vossos olhos inocentes / Contemplaram a Senhora, 

Dos seus filhos peregrinos / Carinhosa protetora. 

Sacrifício e oração / Foi a vossa vida inteira. 

Ao convite maternal / Da Senhora da azinheira. 

 

 


