Movimento da Mensagem de Fátima
Secretariado Nacional
Semana dos Pastorinhos 2022 (2.ª-feira)

“Levanta-te! És testemunha do que viste e ouviste!”
- 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: 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)

Introdução:
“O Coração de Maria é refúgio e caminho para Deus”
Da Mensagem de Fátima (das ‘Memórias da Irmã Lúcia’):
A Virgem Santa Maria foi escolhida pelo Deus Altíssimo, desde toda a eternidade,
para ser a Mãe do Senhor. Por Ela se manifestou aos crentes a salvação do mundo,
e a sua vida gloriosa iluminou o universo.
Maria encontra-se no Céu coroada de honra e glória. E, no entanto, o seu
Imaculado Coração é habitado por um desejo profundo, veemente e permanente:
que todos e cada um dos seus filhos e filhas que peregrinam na Terra cheguem à
vida plena, à glória do Céu. A “Mãe” inquieta-se com aqueles que vagueiam por
caminhos longe da Casa do Pai, oferecendo o Seu Imaculado Coração como
caminho e refúgio para Deus.
Mensagem de Fátima: Na Aparição de junho, a Lúcia fez este pedido a Nossa
Senhora: «Queria pedir-Lhe para nos levar para o Céu». «Sim, a Jacinta e o
Francisco levo-os em breve. Mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servirSe de ti para Me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção
ao Meu Imaculado Coração. A quem a abraçar prometo a salvação, e serão
queridas por Deus estas almas, como flores postas por Mim a adornar o seu trono».
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Cântico:
Desde toda a eternidade / Sois a eleita do Senhor.
Virgem Santa, Mãe de Deus, / Te cantamos com fervor:

Ave, Ave! Ave Maria! (2x)

Oração do Santo Rosário
Contemplação dos Mistérios da Alegria
(2.ª-feira)
1.º Mistério: A Anunciação do Anjo Gabriel a Maria
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». (Lc 1,
26-28)

- A maneira pronta como Maria respondeu ao chamamento é uma interpelação
para todos nós! Pedimos-Lhe a graça de dizer “sim” como Ela e pôr-se a
caminho, sem hesitações nem adiamentos.
Mensagem de Fátima: Na primeira Aparição do Anjo de Portugal aos Pastorinhos,
o Anjo ensinou-lhes a maneira de orar dizendo-lhes: «Orai assim… Os Corações
de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas».
Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…
Cântico:
És a aurora que precede / O divino Sol da Graça:
A alegria resplandece / Onde a tua
sombra passa.
Ave, Ave! Ave Maria! (2x)
2.º Mistério: A Visita de Maria a casa de Isabel
Isabel ficou cheia do Espiríto Santo. Erguendo a voz exclamou: «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, 42.45)
- Isabel proclama que o Filho de Maria é seu Senhor, e seu Deus. E ela e Zacarias
fazem a experiência da grande alegria de terem aberto as portas da sua casa e as
do seu coração a Jesus e Maria.
Mensagem de Fátima: Na segunda Aparição, o Anjo da Paz interpela os
Pastorinhos que estavam a brincar e lembra-lhes o que é essencial fazer: «Orai!
Orai muito! Os Corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de
misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios».
Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…
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Cântico:
És a estrela da manhã / Que anuncia o tempo novo;
Mãe de Deus e Mãe dos homens, / Ouve a prece do teu povo:
Ave, Ave! Ave Maria! (2x)
3.º Mistério: O Nascimento de 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)
- A verdadeira grandeza de Maria está no facto de ser a Mãe do seu Senhor e na
sua grande fé, porque acreditou no que o Anjo lhe disse da parte do Senhor.
Mensagem de Fátima: Na terceira Aparição, na Loca do Cabeço, a referência aos
Corações de Jesus e Maria encontra-se na oração que o Anjo lhes ensinou e rezou
com eles à Santíssima Trindade, após lhes dar a sagrada Comunhão: «… pelos
méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria,
peço-Vos a conversão dos pobres pecadores».
Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…
Cântico:
Nos perigos és auxílio, / Proteção de quem te chama,
És Senhora, és Rainha / da Igreja que te aclama:
Ave, Ave! Ave Maria! (2x)
4.º Mistério: A Apresentação de Jesus 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)
- Maria e José disseram “sim” aos planos de Deus. Eles confiaram sem reservas
nas promessas do Senhor!
Mensagem de Fátima: Na Aparição de junho, Nossa Senhora disse à Lúcia «Não
desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio
e o caminho que te conduzirá até Deus».
Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…
Cântico:
Desde toda a eternidade / Sois a eleita do Senhor.
Virgem Santa, Mãe de Deus, / Te cantamos com fervor:
Ave, Ave! Ave Maria! (2x)
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5.º Mistério: O 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)
- O Evangelho refere que José e Maria não compreenderam as palavras que Jesus
lhes disse. Sua Mãe guardava todas estas coisas no seu coração.
Mensagem de Fátima: A pequenina Jacinta, antes de ir para o hospital,
recomendou à Lúcia: «Quando fores para dizer isso, não te escondas. Diz a toda a
gente que Deus nos concede as graças por meio do Coração Imaculado de Maria,
que o Coração de Jesus quer que a seu lado se venere o Coração Imaculado de
Maria…»
Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…

Rezemos:
- pelas intenções do Santo Padre – Ave Maria…
- pela paz no mundo – Ave Maria…
- pela conversão dos pecadores – Ave Maria…
Salve, Rainha, …

Oração de consagração do Ano Jubilar
Salve, Mãe do Senhor,
Virgem Maria, Rainha do
Rosário de Fátima!
Bendita entre todas as mulheres,
és a imagem da Igreja vestida da
luz pascal,
és a honra do nosso povo,
és o triunfo sobre a marca do
mal.
(…)
Mostra-nos a força do teu manto
protetor.
No teu Imaculado Coração,
sê o refúgio dos pecadores
e o caminho que conduz até
Deus.
(…)
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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.

5

