
 

 

DIA DOS 

PASTORINHOS 
Santos Francisco e Jacinta Marto 

INTRODUÇÃO  

Esta proposta de esquema de adoração 

destina-se a grupos de crianças e 

adolescentes, Pequenos Mensageiros, e/ou 

grupos de catequese, com o intuito de 

comemorar a Festa Litúrgica - Dia dos 

Pastorinhos, que se celebra a 20 de fevereiro.  

 

 

Sugestão:  

Deixa-se ao critério do animador, que neste 

dia, também faça a oração e meditação dos 

Mistérios do Rosário, tal como Nossa 

Senhora pediu aos Pastorinhos.  

 

 

Adoração Eucarística com crianças 



Padre: ritos iniciais  

 

Catequista 

Hoje a Igreja celebra a festa litúrgica dos Santos 

Francisco e Jacinta Marto, os pastorinhos de 

Fátima, que foram canonizados pelo Papa 

Francisco no dia 13 de maio de 2017.  

Recordamos de um modo muito especial Francisco 

Marto, que é para nós um exemplo a seguir. 

Francisco aceitou os convites que o Anjo lhe fez: 

- O convite à oração… (Rezai e rezai muito),  

- O convite à reparação… (Consolai o vosso Deus) e  

- O convite à adoração… (Meu Deus, eu creio, 

adoro…). 

Depois das aparições do Anjo, Francisco 

passou a fazer companhia a Jesus Escondido, 

todos os dias. 

Convido-vos, neste dia especial, a imitarmos 

Francisco e a fazermos companhia a Jesus…vamos 

escutá-l’O e falar com Ele, louvá-l’O, consolá-l’O e 

adorá-l’O. O silêncio ajuda a preparar o nosso 

coração para este momento tão importante.  

 

(Silêncio) 

 

Vamos senti-o dentro de nós, no nosso coração… 

Pensemos em Jesus… Ele está à nossa espera, para 

escutar a nossa oração…  

 

(Silêncio) 

 

CÂNTICO  

Tão perto de mim!  

Tão perto de mim! 

Que até eu lhe posso tocar.  

Aqui está Jesus!  

Catequista: Vamos sentir o silêncio e dizer 

baixinho…Jesus, eu estou aqui, ensina-me a rezar. 

 

MOMENTO DE SILÊNCIO 

 

Criança 1 - Jacinta e Francisco, Pastorinhos de 

Fátima, queremos aprender convosco a conhecer 

Jesus. (silêncio) 

 

Criança 2 - Ensina-nos Jacinta, a amar os outros 

com todo o nosso coração.  (silêncio) 

 

Criança 3 - Ensina-nos a desejar tão intensamente 

como tu a conversão dos pecadores, a começar 

por cada um de nós. (silêncio) 

 

Criança 4 - Ensina-nos, Francisco, o teu enorme 

amor, fiel e silencioso, por Jesus. Faz-nos desejar 

cada vez mais a Sua companhia na oração. 

(silêncio)  

 

ORAÇÃO DO ANJO (3X) de joelhos 

 

"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" 

 

MOMENTO DE SILÊNCIO 

 

Criança 5 - Obrigado, Jesus, por estares aqui 

comigo. (silêncio) 

 

Criança 6 – Jesus, gosto de estar Contigo e de Te 

escutar. (silêncio) 

  

Criança 7 – Jesus, é bom estar Contigo, quero 

entregar-Te o meu dia. (silêncio) 

  

Criança 8 – Jesus, agradeço a Tua presença na 

minha família.  



MOMENTO DE SILÊNCIO 

 

Padre: Jesus, ensinaste-nos o Pai Nosso, a oração 

mais bonita que podemos rezar ao Pai do Céu, e 

que nos faz pensar que somos todos irmãos, que 

devemos amar-nos, perdoar-nos, partilhar e 

procurarmos ser santos nas nossas atitudes. 

Convido todos os presentes a dar as mãos e a 

rezar. 

 

Pai Nosso… 

 

Padre: Jesus, queremos também rezar a Maria, 

que é para nós o exemplo, de alguém simples, 

mas que sempre quis fazer a vontade de Deus e 

trazer até nós o Seu Filho Jesus. 

 

Avé Maria… 

 

Oração Final  

Deus de bondade e fonte de santidade, que fizeste 

dos Bem-aventurados Francisco e Jacinta Marto 

duas candeias para iluminar a humanidade, exalta 

os humildes que na Vossa luz veem a luz, a fim de 

que a todos seja dado contemplar os caminhos que 

conduzem ao Vosso coração.  

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso filho,  

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.  

Amém  

 

Padre: ritos finais  

 

 

 

 

 

 

CÂNTICO FINAL   

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. 

Praticando a caridade 

Entregáveis com carinho 

A merenda que leváveis 

Ao primeiro pobrezinho. 

 

Caminhantes neste mundo 

Ajudai-nos, cada dia, 

A viver sempre seguros 

Sob o manto de Maria. 

 

A Senhora do Rosário, 

Pela vossa intercessão, 

Abençoe o Santo Padre 

E nos leve à conversão. 

 

 


