
    Movimento da Mensagem de Fátima 

Secretariado Nacional 

Dia dos Pastorinhos – 20 fevereiro 2021  

 

EUCARISTIA, COMUNHÃO DA VIDA 

 
«Fátima: um manto de Luz que nos cobre» 

 

                   
    Cântico: Bendizemos o Teu nome 

Bendizemos o teu nome   
Mãe do Céu, Virgem Maria;  
Bendizemos à porfia  
o teu Filho, o Salvador. 

   
Aqui vimos, Mãe querida    
Consagrar-te o nosso Amor. (2X) 

 

Oração: 

Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe! Humildemente, cheios de gratidão,  

queremos  agradecer o dom da santidade dos Pastorinhos: Santa Jacinta e São Francisco 

Marto. Também queremos dar resposta positiva aos pedidos de Nossa Senhora em 

todas as Aparições de Fátima: «Rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para 

o mundo e o fim da guerra». Mãe Santíssima, que o vosso Imaculado Coração seja o 

nosso refúgio e o caminho seguro que nos conduza até Deus! Ámen. 

 

FRANCISCO E JACINTA  

DUAS CANDEIAS QUE DEUS ACENDEU PARA ILUMINAR A HUMANIDADE 

São João Paulo II no ano 2000, em Fátima, referiu que o Francisco e a Jacinta são: «duas 
candeias que Deus acendeu para iluminar a humanidade nas suas horas sombrias e 

inquietas». 

O Papa Francisco, no dia 13 de maio de 2017, dia da sua canonização, afirmou que 
«Fátima é um manto de Luz que nos cobre». 

Os Santos Francisco e Jacinta Marto deixaram-se conduzir por essa Luz vinda do Céu, e, 
guiados pela ação do Espírito Santo, disseram “Sim” às mensagens que o Anjo da Paz e 
Nossa Senhora lhes apresentaram. No carisma da vida deles encontramos um caminho 
de conformidade à vontade de Deus: ser santos. 

A Igreja convida-nos a celebrar a sua festa no dia 20 de fevereiro de cada ano.               
 



2 
 

Cântico: Ave, Ave, Ave Maria! 
 

A treze de maio,  
na Cova da Iria, 
Apareceu brilhando  
a Virgem Maria. 

 

Ave, Ave, Ave Maria! (2x) 

 

 

Oração do Santo Rosário 

    Mistérios da Alegria   
 

1º Mistério: A Alegria da Anunciação 

O Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma 
virgem …, e o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o Anjo disse-lhe: 
“Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo”. Ao ser saudada pelo Anjo como a cheia 
de graça, Maria perturba-se, coloca uma objeção, mas diz Sim à vontade de Deus. (Lc 1, 
26-31.38) 

 

Nas três Aparições, entre a primavera e o outono do ano de 2016, o Anjo da Paz de 
Portugal traz mensagens do Céu aos três Pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta.  
Na primeira Aparição do Anjo disse-lhes: «Os Corações de Jesus e Maria estão atentos à 
voz das vossas súplicas».         
Na segunda Aparição acrescentou: «De tudo o que puderdes oferecei um sacrifício em 
ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido».    
Na última Aparição, o Anjo traz um cálice e uma hóstia na mão… e dá a hóstia à Lúcia e 
o Preciosíssimo Sangue ao Francisco e à Jacinta, dizendo: «Tomai e bebei o Corpo e o 
Sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus 
crimes e consolai o vosso Deus». 
- Que o Anjo de Portugal nos ajude a consolar Jesus na Eucaristia, ao jeito de São 
Francisco Marto, o consolador de Jesus, tendo a certeza que Deus sempre nos escuta! 

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 
 

Cântico: Ave, Ave, Ave Maria!  
Ave, Ave, Ave Maria!  

 
Com doces palavras,  
mandou-nos rezar, 
A Virgem Maria,  
para nos salvar.  
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2º Mistério: A alegria do encontro com Isabel 

A Visita de Maria a casa de sua prima Isabel foi motivo de grande alegria e ela saudou-a 
cordialmente: «Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre!... 
Feliz de ti que acreditaste que teriam cumprimento as coisas que te foram ditas da parte 
do Senhor». (Lc 1, 39-42) 

 

Conta-nos a Lúcia: Na Aparição de 13 de junho, Nossa Senhora disse: «o Francisco e a 
Jacinta levo-os em breve para o Céu. Mas tu ficas cá mais algum tempo Deus quer servir-
se de ti para me fazer conhecer e amar». A Lúcia manifesta a sua tristeza. Nossa Senhora 
anima-a: «Não desanimes. O meu Imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que 
te conduzirá até Deus».  Ao dizer isto, a SS. Virgem abriu as mãos e delas saiu uma luz 
vivíssima.  Era a luz de Deus, era o próprio Deus como aos pequenos foi dado 
compreender. Nela, aos Pastorinhos se viam como submergidos por Deus.  
            
 - Pedimos à Senhora da Mensagem a graça de confiarmos sempre no seu Imaculado 
Coração como caminho para Deus. 
 

          Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…  
    

Cântico: Ave, Ave, Ave Maria! / Ave, Ave, Ave Maria!  
  

Foi aos Pastorinhos / que a Virgem falou, 
Desde então nas almas / nova luz brilhou. 

 

 

3º Mistério: A alegria do nascimento do menino Jesus em Belém 

E, quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de Ela dar à luz e teve o seu 
Filho primogénito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver 
para eles lugar na hospedaria. (Lc 2,6-7) 
 

Contemplando o presépio, podemos pôr o nosso olhar sobre Maria, que manifesta o seu 
amor ao Menino com gestos de ternura. 
 

O Francisco, dominado pelo sentimento da presença de Deus, percebida na Luz que a 
Virgem lhes comunicou, na primeira e segunda Aparições, de maio e junho, discorria: 
«Nós estávamos a arder naquela Luz que é Deus e não nos queimávamos!... Como é 
Deus? Isto sim, que nós não podemos nunca dizer… Gosto tanto de Deus! Mas Ele está 
tão triste por causa de tantos pecados!... Se eu pudesse consolá-Lo!» 
… Passados dois anos após as Aparições, o Francisco fica muito doente… Diz-nos a Lúcia: 
«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!» (das “Memórias da Irmã Lúcia”) 
 
- Mãe de Jesus, ajuda-nos a ter o nosso coração puro para podermos receber em graça 
a Jesus Eucaristia e sermos contrutores de paz e bem. 
 

    Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…                      
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                   Cântico: Ave, Ave, Ave Maria! / Ave, Ave, Ave Maria!  
A Virgem Maria, / cercada de Luz, 
Nossa Mãe bendita / e Mãe de Jesus.  

 
 

 

4º Mistério: A alegria da consagração do Menino no Templo 

Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-No a 
Jerusalém para O apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei de Deus: “Todo 
o primogénito varão será consagrado ao Senhor”. (Lc 2, 22-23) 

 

Um dia, Jacinta (a Santa Jacinta) mandou dizer à Lúcia que fosse a sua casa, depressa. 
Logo que chegou, a Jacinta disse-lhe: «Nossa Senhora veio-nos ver [a mim e ao Francisco] 
e diz que vem buscar o Francisco muito em breve para o Céu. E a mim perguntou-me se 
queria converter mais pecadores. Disse-Lhe que sim. Disse-me que ia para um hospital, 
que lá sofreria muito; que sofresse pela conversão dos pecadores, em reparação dos 
pecados contra o Imaculado Coração de Maria e por amor de Jesus. Perguntei se tu ias 
comigo. Disse que não. Isto é o que custa mais… Mas não importa, sofro por amor de 
Nosso Senhor, para reparar o Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos 
pecadores e pelo Santo Padre». Como era grande o amor da Santa Jacinta por Jesus! 

-  Quando a vida nos custar, que saibamos dizer como Nossa Senhora ensinou aos  
Pastorinhos “Ó Jesus é por vosso amor”!  
 

     Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 
 

                    Cântico: Ave, Ave, Ave Maria! / Ave, Ave, Ave Maria!  
                              À virgem bendita / cante seu louvor,    
     Toda a nossa terra / num hino de amor. 
 

5º Mistério: A alegria do reencontro de Jesus no Templo de Jerusalém 

Três dias depois, encontraram-No no Templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a 
fazer--lhes perguntas… e Sua Mãe disse-Lhe: «Filho, porque nos fizeste isto? Olha que 
teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura». Ele respondeu-lhes: «Porque Me 
procuráveis? Não sabíeis que Eu devia estar em casa de meu Pai?» (Lc 2, 46-49) 
 

Em julho de 1917, Nossa Senhora disse com bondade e tristeza: «virei pedir a 
consagração da Rússia ao Meu Imaculado Coração e a Comunhão reparadora nos 
Primeiros Sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz; 
se não, espalhará os seus erros pelo mundo promovendo guerras e perseguição à Igreja… 
Por fim, o Meu Imaculado Coração triunfará». 
 A Lúcia ficou cá na Terra para divulgar estes pedidos da Mãe do Céu.      
       
- Senhora, vos  pedimos que intercedeis por nós junto de Jesus para que vivamos  em 
santidade e demos atenção aos vossos pedidos. 
 

         Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…  
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Rezemos as 3 Ave Maria(s): 

• Pela conversão dos pecadores - Ave Maria… 

• Pela paz no mundo - Ave Maria… 

• Pelo Santo Padre - Ave Maria… 
 

Salve, Rainha 
 

Oração a Santa Jacinta e a São Francisco Marto:        
Santa Jacinta e São Francisco Marto, candeias acesas  
brilhando para o mundo a Luz que é Deus,  
iluminai-nos, sede luz dos nossos caminhos, 
dai-nos a Luz que recebestes de Nossa Senhora. 
Que as vossas vidas e exemplos iluminem o mundo, 
que a vossa santidade encante as crianças, 
os adolescentes e os jovens e os faça 
amigos e consoladores do Coração de Jesus  
e do Coração Imaculado Maria. 
Que a luz da santidade das vossas vidas  
se estenda ao mundo, 
que chegue a cada família e coração,  
que nos ajude a todos a sermos mais santos, 
a sermos luz, com as nossas vidas, para o mundo.  
Ámen. 
 
 

    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.   

Caminhantes neste mundo 

Ajudai-nos, cada dia, 

A viver sempre seguros  

Sob o manto de Maria. .                                    
 


