Movimento da Mensagem de Fátima
Secretariado Nacional
Semana dos Pastorinhos 2022 (5ª-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.

Introdução
Hoje, vamos iniciar a recitação do Rosário com a oração ensinada pelo Anjo da Paz aos
Pastorinhos, na terceira Aparição de 1916, nos Valinhos.
Na escola do Anjo de Portugal, Lúcia, Francisco e Jacinta aprenderam a amar, a adorar e
a reparar a Jesus na Eucaristia.
Oração
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-Vos profundamente
e ofereço-Vos o preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo,
presente em todos os Sacrários da Terra,
em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido.
E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria,
peço-Vos a conversão dos pobres pecadores.
Cântico: Ó verdadeiro Corpo do Senhor
Ó verdadeiro Corpo do Senhor,
Nascido para nós da Virgem Mãe,
Penhor da eterna glória prometida,
Ó verdadeiro Corpo do Senhor.
O Cordeiro de Deus oferecido
A Seu eterno Pai em sacrifício,
Morre na cruz para salvar o mundo.
Ó verdadeiro Corpo do Senhor,
Nascido para nós da Virgem Mãe,

Penhor da eterna glória prometida,
Ó verdadeiro Corpo do Senhor.

Oração do Santo Rosário
Contemplação dos Mistérios da Luz
Cântico: Salve Regina
Salve Regina, salve Regina / Ora pro nobis, Maria
Senhora, um dia descestes / à terra que em Vós
confia, descestes à serra d´Aire / em plena Cova da
Iria.

1.º Mistério – O Batismo de Jesus no Rio Jordão
Uma vez batizado, Jesus saiu da água e eis que os Céus se Lhe abriram e o Espírito Santo

desceu como uma pomba sobre Ele. E uma voz vinda do céu dizia: «Este é o meu
Filho muito amado, no Qual pus todo o meu enlevo». (Lc 3, 21-22)
Mensagem de Fátima - Sobre a primeira Aparição do Anjo de Portugal aos Pastorinhos
em 1916, a Lúcia conta: “ajoelhando em terra, curvou a fronte até ao chão, e fez-nos
repetir três vezes a oração «Meu Deus, eu creio, adoro espero e amo-Vos. Peço-Vos
perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não Vos amam». Depois,
levantando-se, disse: «Orai assim. Os Corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das
vossas súplicas».
Na segunda Aparição o Anjo disse-lhes: «De tudo o que puderdes oferecei um sacrifício
em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido».
Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…
Cântico

2.º Mistério – A Auto-revelação de Jesus nas Bodas de Caná
Naqueles dias, celebrava-se um casamento em Caná da Galileia e encontrava-se lá a
Mãe de Jesus. Jesus, com os seus discípulos, foi também convidado para a boda.
Faltou o vinho e a Mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho». Jesus respondeu-lhe:
«Mulher, que nos importa isso a Mim e a ti? Ainda não chegou a minha hora». Disse
Sua mãe aos que serviam: «Fazei tudo o que Ele vos disser». (Jo 2, 1-5)
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Mensagem de Fátima: O Francisco, dominado pelo sentimento da presença de Deus,
percebida no reflexo da luz imensa que a Virgem Maria lhes comunicou pela segunda
vez, 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!»

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…

Cântico

3.º Mistério – O Anúncio do Reino de Deus e o Apelo à Conversão
Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus,
dizendo: «Completou-se o tempo e aproxima-se o Reino de Deus; arrependei-vos e
acreditai na Boa Nova». (Mc 1, 14-15)
Mensagem de Fátima: Na sua última aparição, Nossa Senhora recomendou: «Não
ofendam mais a Nosso Senhor que já está muito ofendido, (…) rezem o terço todos os
dias a Nossa Senhora do Rosário… Eu sou a Senhora do Rosário».

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…

Cântico

4.º Mistério – A Transfiguração do Senhor
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e subiu a um monte para orar. Enquanto
orava, modificou-Se o aspeto do seu rosto, e as suas vestes tornaram-se brancas e
resplandecentes. E eis que se formou uma nuvem, que os envolveu; e tiveram medo
quando entraram na nuvem. Então saiu uma voz da nuvem que dizia: «Este é o Meu
Filho dileto, escutai-O». (Lc 9, 28-35)
Mensagem de Fátima: Na Aparição de junho, a Lúcia apresentou um pedido especial a
Nossa Senhora, pois estava a ser incompreendida por causa das Aparições: «Queria
pedir-lhe para nos levar para o Céu». Nossa Senhora disse-lhe: «Sim, o Francisco e a
Jacinta levo-os em breve. Mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti
para me fazer conhecer e amar». A Lúcia manifestou a sua tristeza por ficar cá sozinha,
sem os primos. Nossa Senhora anima-a dizendo: «Não desanimes. O meu Imaculado
Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus». Ao dizer isto, a SS.
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Virgem abriu as mãos e delas saiu uma luz vivíssima. Era a luz de Deus, como aos
pequenos foi dado compreender.
Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…

Cântico

5.º Mistério – A Instituição da Eucaristia
Chegada a hora, pôs-Se Jesus à mesa com os apóstolos e disse-lhes: «Desejei
ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer, porque vos digo que não
a comerei até que ela se cumpra no Reino de Deus». Tomou o pão, deu graças,
partiu-o e deu-lho, dizendo: «Isto é o Meu Corpo, que vai ser entregue por vós; fazei
isto em minha memória». Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: «Este
cálice é a nova aliança no Meu Sangue, que por vós se vai derramar». (Lc 22, 14-20)
Mensagem de Fátima: Na última Aparição, em 1916, o Anjo traz um cálice e uma hóstia
na mão. Deixa-os suspensos no ar, prostra-se e reza por três vezes: «Santíssima
Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, (…)» Depois, levanta-se e dá a hóstia à Lúcia e o
cálice 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».
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:
À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas
em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.

Consagração a Nossa Senhora: Ó Senhora minha, ó minha Mãe, …
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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
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