
           

Movimento da Mensagem de Fátima 

 Secretariado Nacional 
  

Semana dos Pastorinhos 2022 (3.ª-feira) 

      “Levanta-Te! És testemunha do 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: 

Ave, Ave, Ave Maria!  

Ave, Ave, Ave Maria! 

 
   

Com doces palavras, / Mandou-nos rezar. 

             A Virgem Maria, / Para nos salvar.      

               

Introdução:                                    
 

Um dia, a 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 me 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.»1
 

 

“A Mensagem de Fátima é a «denúncia mais forte e impressionante do pecado do 

mundo» e o convite aos cristãos para intervir e fazer a paz.  

O cerne da Mensagem está, por isso, neste convite premente a reconduzir para o centro 

da vida cristã e do mundo a adoração de Deus, Senhor da História, o reconhecimento da 

Sua primazia, a adesão à Sua vontade salvífica, o convite a acender o desejo de amor a 

Deus e estimular à prática do amor reparador.”2 

 

      

                                                           
1  “Memórias da Irmã Lúcia”, Secretariado dos Pastorinhos, Fátima, 10.ª edição, 2005 
2 “Fátima, mensagem de misericórdia e de esperança para o mundo”, D. António Marto, 2016 
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Cântico:  

Ave, Ave, Ave Maria! 

Ave, Ave, Ave Maria! 

 

Foi aos Pastorinhos / Que a Virgem falou. 

              Desde então nas almas / Nova Luz brilhou.  
 
 

 

   ORAÇÃO DO SANTO ROSÁRIO 

 

                 Contemplação dos Mistérios da Dor (3.ª-feira)  

 

Os Evangelhos dão grande relevo aos mistérios da dor de 

Cristo. Que a contemplação e meditação destes mistérios 

sejam verdadeiros atos reparadores ao Coração de Jesus e ao 

Coração de sua Mãe Maria Santíssima.  
 

Em todas as Aparições de Fátima de 1917 – de maio a 

outubro – a Santíssima Virgem pediu e recomendou aos 

Pastorinhos a oração do Terço dizendo: «Rezai o terço todos 

os dias para alcançarem a paz e a conversão dos pecadores. 

(…) «Rezai, rezai muito!» 

 

 

1.º Mistério – A Agonia de Jesus no Horto 

Jesus saiu e, como de costume, foi para o monte das Oliveiras. Os discípulos foram 

com Ele. Chegando ao lugar, Jesus disse-lhes: «Rezai para não cairdes em tentação». 

Então, afastou-Se uns trinta metros e, de joelhos, começou a rezar: «Pai, se queres, 

afasta de Mim este cálice. Contudo não se faça a Minha vontade, mas a Tua!» (Lc 22, 

39-42) 
 

 

Mensagem de Fátima 3 - Disse a Lúcia: As palavras proferidas pelo Anjo na sua terceira 

aparição – «Consolai o vosso Deus» – exerceram profundíssima impressão na alma do 

Francisco. 

Enquanto a Jacinta parecia preocupada em converter os pecadores e livrar as almas do 

inferno, ele parecia só pensar em consolar Nosso Senhor e Nossa Senhora que lhe tinham 

parecido estarem muito tristes. 

Os três Pastorinhos deram a vida por amor, aceitando os sofrimentos por amor de Nosso 

Senhor e de Nossa Senhora e pela conversão dos pecadores. 

Precisamos aprender com eles! 

 

                    

 

 

 

                                                           
3 “As Aparições de Fátima”, Pe. Fernando Leite, SJ, 15.ª edição 
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  Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

Cântico: 

Ave, Ave, Ave Maria! (2x) 

 

 
 

   

2.º Mistério – A Flagelação de Jesus 

Então Pilatos, querendo agradar à multidão, soltou Barrabás, e, depois de ter feito 

flagelar a Jesus, entregou-O para ser crucificado! (Mc 15, 15) 
 

 

Mensagem de Fátima - O Francisco exclamava: «Gosto tanto de Deus! Mas Ele está tão 

triste por causa de tantos pecados... Oh se eu fosse capaz de O consolar»! Pouco antes 

da morte, exclama: «Já me falta pouco para ir para o Céu. Lá hei de consolar muito 

Nosso Senhor».    Os três Pastorinhos aprenderam com Nossa Senhora como é 

fundamental no cristão o mandamento do amor. Maria ensinou-lhes que inseparável do 

amor a Deus está o amor ao próximo. 

 
 

  Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…  

 

Cântico: 

Ave, Ave, Ave Maria! (2x) 

 
 
 

 

 

3.º Mistério – A Coroação de Espinhos 

E os soldados, depois de tecerem uma coroa de espinhos, puseram-Lha na cabeça e 

envolveram-No com um manto de púrpura. Depois avançavam para Ele e diziam: 

«Salve, Rei dos Judeus». E davam-Lhe bofetadas. (Jo 19, 2-3) 
 

 

Mensagem de Fátima - A Jacinta viveu apaixonada pelo ideal de converter pecadores. 

Impressionou-a muito a visão do inferno que Nossa Senhora lhes mostrou no mês de 

julho, dizendo-lhes com bondade: «Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres 

pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado 

Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra 

vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus… começará outra pior». 

 

   

  Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

Cântico:  

Ave, Ave, Ave Maria! (2x) 
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4.º Mistério – Jesus carrega a Cruz até ao Monte Calvário  

Quando O conduziam, requisitaram a um certo Simão de Cirene, que vinha do 

campo, e obrigaram-no a carregar a cruz atrás de Jesus. Acompanhava-O grande 

multidão de povo e de mulheres que se lamentavam e choravam por Ele. (Lc 23, 26-

27) 

 

Mensagem de Fátima - Conta-nos a Lúcia: em outra ocasião estávamos a rezar as 

orações do Anjo, e a Jacinta chama por mim: «Não vês tanta estrada, tantos caminhos e 

campos cheios de gente a chorar com fome e não têm nada para comer? E o Santo Padre 

numa igreja diante do Imaculado Coração de Maria a rezar? E tanta gente a rezar com 

ele!» 

      

 

  Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…  

 

Cântico 

Ave, Ave, Ave Maria! (2x) 

 

 

 

 

5.º Mistério – A Crucifixão e Morte de Jesus 

 

Era então quase a hora sexta, e toda a terra ficou coberta de trevas até à hora nona; 

escureceu-se o sol e rasgou-se pelo meio o véu do templo. Jesus, clamando em voz 

alta, disse: «Pai, nas Tuas mãos entrego o Meu Espírito.» Dizendo isto, expirou. (Lc 

23, 44-46) 

 

Vieram, pois, os soldados e ao chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não 

Lhe quebraram as pernas; mas um dos soldados abriu-Lhe o lado com a lança, e no 

mesmo instante saiu sangue e água. (Jo 19, 33-34) 
 

 

Mensagem de Fátima - Na última Aparição de outubro, a Senhora do Rosário deixou um 

recado: «É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. Não ofendam 

mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido». 

 

 

 Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

 

Rezemos 

- pela paz no mundo – Ave Maria… 

- pela conversão dos pecadores – Ave Maria… 

- pelo Santo Padre – Ave Maria… 

 

Salve, Rainha, …  

Consagração a Nossa Senhora: Ó Senhora minha… 
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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. 

 

 
  

 

                 

 


