PROGRAMAS
Geral (para todos os peregrinos)
09h15 – Caminhada sobre a família de 4 locais diferentes e com 5 estações
10h00 – Saudação a Nossa Senhora e oração do Rosário, na Capelinha
11h00 – Procissão e celebração da Eucaristia (no altar do recinto)
13h00 – Almoço convívio por vigararias nos parques
15h00 – Propostas para a escolha do peregrinos (conferência, filme, visita à
exposição do ano do Santuário, encenação sacra)
16h45 – Capelinha: celebração do adeus e consagração a Nossa Senhora
Confissões: 8-9h, na capela da reconciliação (complexo da Santíssima Trindade)

Escuteiros
Sábado, dia 21, às 18h30, no Centro pastoral Paulo VI: Celebração comemorativa dos 90 anos do CNE na Diocese de Leiria-Fátima
Domingo, dia 22: Participação na peregrinação com os demais peregrinos
da Diocese.
No final da Missa, haverá a bênção das insígnias comemorativas dos 90 anos.

Jovens
17h00 (dia 21)
Acolhimento no ginásio do Seminário Diocesano de Leiria; Actividades preparativas; Jantar partilhado; Saída a pé para o santuário
Durante a peregrinação
Oração (Via-Sacra, Terço…); Trabalhos de grupo; Reforço alimentar
8h30 (dia 22)
Chegada ao Albergue do Peregrino; Pequeno almoço; Programa geral

Doentes e idosos
09h30 – Acolhimento na colunata norte
10h00 – Programa geral da peregrinação
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Apresentação
Caro peregrino,
Tens nas mãos o guião para a 84ª peregrinação diocesana ao Santuário de
Fátima. Este acontecimento permite que nos sintamos membros da grande
família espiritual dos discípulos de Cristo. Na sua mensagem para esta Quaresma, o nosso Bispo escreveu: Dentro do nosso itinerário quaresmal, convido todas as famílias e todos os diocesanos para a peregrinação diocesana a Fátima, no
domingo 22 de março, sob o tema “Com Maria, fortalecer as famílias e apoiar
a sua missão”.
E sobre este acontecimento anual do povo de Deus que somos, D. António
Marto esclarece: “A peregrinação diocesana é uma marcha solidária de um povo
de peregrinos que caminham juntos ao encontro da Mãe do Bom Conselho para
com ela renovarem a sua fé, fazerem a revisão de vida, saborearem a experiência
viva daquela comunhão que constitui o coração da Igreja”. No lugar em que ela
apareceu e quis tornar sua casa, envolvendo-nos na sua ternura, a Mãe de Jesus acolhe-nos como a filhos, com o mesmo amor e bondade que manifestou aos três Pastorinhos.
A nossa peregrinação deverá ser o ponto alto da caminhada espiritual de toda
a quaresma. Este guião junta-se ao “retiro popular” como oferta para o crescimento da relação com Deus mediante a prática de várias formas de oração.
Este guião visa ajudar a preparar-te e a participar ativamente. Articula-se
em sete partes:
- Anúncio e convite, a fazer no princípio da quaresma.
- Via-sacra, a realizar nas comunidades e/ou durante a viagem.
- Celebração da Reconciliação, para viver antes ou em Fátima.
- Celebração para o início da viagem, a pé ou de automóvel.
- Caminhada sobre a família em direção à Capelinha
- Oração do Rosário.
- Celebração da Eucaristia, com o programa e os cânticos.
Queira Deus te deixes santificar pela sua graça unido a Cristo e pela ternura de Maria, a fim de que esta experiência espiritual em comunhão eclesial,
te leve a corresponder aos dons e apelos divinos, transmitindo os bens recebidos aos que te rodeiam, a começar na família, sob o exemplo dos beatos Francisco e Jacinta Marto e em colaboração com os outros membros da
Igreja diocesana.
P. Jorge Guarda | Vigário Geral
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Anúncio e convite a tornar-se peregrino
Nas missas de um dos domingos da quaresma, deve fazer-se o anúncio solene da peregrinação, convidar os fiéis a participar e a preparar-se. Na ocasião, entregam-se
os guiões aos que tencionam ir a Fátima.
No final da celebração, após os avisos, o celebrante proclama:
Sacerdote: Irmãos e irmãs, no quinto domingo da quaresma, a 22 de março, realiza-se a peregrinação da Diocese ao Santuário de Fátima, para a qual
o nosso bispo nos convida. Ele escreveu:
“Uma peregrinação é uma longa oração feita porventura a pé e com os pés. Mas é
sobretudo uma experiência espiritual no mais profundo de nós mesmos. É-se peregrino antes de mais com a mente e com o coração em ordem a um encontro libertador com Deus. Na peregrinação, tudo começa por um pôr-se a caminho, por um despertar espiritual em resposta a um apelo ou impulso divino”.
O tema deste ano é: “Com Maria, fortalecer as famílias e apoiar a sua missão”.
Agora, como os antigos peregrinos de Jerusalém, cantemos a nossa alegria
por sermos convidados para a Casa do Senhor e de Sua Mãe Santíssima:
Cântico: Que alegria quando me disseram ‘Vamos para a casa do Senhor’. ...
(Laudate 699)
Leitor: O programa geral da peregrinação é o seguinte:
09h15 – Caminhada sobre a família, de 4 locais diferentes, em Fátima, em direção à Capelinha
10h00 – Oração do Rosário
11h00 – Procissão e celebração da Eucaristia (no altar do recinto)
13h00 – Almoço convívio por vigararias
15h00 – Atividades à escolha: conferência, filme, exposição temática e encenação sagrada.
16h45 – Celebração do adeus e consagração a Nossa Senhora.
Confissões: das 8 às 9h, na capela da reconciliação, no complexo da basílica da SS.ma Trindade.
Sacerdote: A quem se propõe ir a Fátima vai ser entregue o guião do peregrino. É uma ajuda para melhor se viver este acontecimento.
(Distribuem-se os guiões aos peregrinos que vão a Fátima)
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Sacerdote: Oremos.
Senhor Jesus, que, pela graça do Matrimónio, unis os esposos pelo vínculo do
amor e os convidais a serem fecundos e educarem os filhos, concedei às famílias o desejo e o empenho na abertura aos outros e na prática da caridade
para com todos. Vós, que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Todos: Ámen.
Presidente: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza
à vida eterna.
Todos: Ámen.
Cântico: Somos família, somos Igreja ... (contra-capa do guião)
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Via Sacra
A realizar nas comunidades e nas famílias, durante a quaresma, e possivelmente pelos grupos de peregrinos na sua caminhada ou viagem para Fátima. Quando não for possível usar o texto integral, quem orienta a oração escolhe da via-sacra os elementos que achar mais oportunos. (Texto de Maria Isabel Rodrigues, em
“Santificados em Cristo. Itinerário temático do centenário das aparições de Fátima-5º ciclo, pp. 197-2013).

Introdução
Com este exercício da Via-Sacra aceitamos o convite de Jesus a segui-Lo,
contemplando-O no caminho que Ele fez por nós até à morte na Cruz. Jesus
é o inocente que recebe e assume em si uma culpa que não tem: foi condenado injustamente. Mas o sofrimento não vale por si, vale enquanto expressão de amor. E o de Jesus é a expressão máxima do amor com que Deus nos
ama, até ao extremo (cf. Jo 13,1).
Ao caminho da cruz de Jesus, juntamo-nos nós agora com todos os irmãos e
irmãs, nossos contemporâneos, que sofrem, rezando por eles. Tornamo-nos
solidários com os outros, como Jesus o é connosco. Rezamos também por
aqueles que são causa de sofrimento, como Nossa Senhora pediu, em Fátima, na aparição de agosto: «Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique
e peça por elas» (Ir. Lúcia, Memórias, 16.ª edição, p. 179).
Vamos contemplar, em cada passo, o modo como Jesus realizou a sua oferta
de amor por nós, até ao fim. Vamos suplicar para que também nós saibamos
levar o nosso sim até às últimas consequências, e que os nossos irmãos e irmãs de todo o mundo recebam o fruto da paixão redentora, vivendo a alegria de serem salvos e amados por Deus.
V. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
R. Ámen.

I Estação - Jesus é condenado à morte
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.
L1/ «Pilatos trouxe Jesus para fora e fê-lo sentar numa tribuna, no lugar chamado Lajedo. Era o dia da Preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Dis5

se, então, aos judeus: “Aqui está o vosso Rei!” E eles bradaram:
“Fora! Fora! Crucifica-o!” Disse-lhes Pilatos: “Então, hei de crucificar o vosso Rei?” Replicaram os sumos-sacerdotes: “Não temos outro rei, senão César”. Então, entregou-o para ser crucificado. E eles tomaram conta de Jesus» (Jo 19, 13-16).
L2/ A condenação, que se torna agora pública, tinha sido antes concebida
no segredo. Ao mesmo tempo que o coração do Mestre inventava gestos de
amor criativo, o coração do traidor dava lugar ao ódio e à rejeição, como nos
relata o evangelista João: «Jesus, que amara os seus que estavam no mundo,
levou o seu amor por eles até ao extremo. O diabo já tinha metido no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, a decisão de o entregar» (Jo 13, 1b-2).
L3/ Deus de ternura e de misericórdia que amais o inimigo, que pondes
amor onde reina a maldade, ensinai-me a colaborar convosco acolhendo o
vosso perdão e sabendo perdoar aos outros.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R. Como era no princípio agora e sempre. Ámen.
Cântico: Se alguém quiser seguir-me (Laudate 739)

II Estação - Jesus toma a sua cruz
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.
L1/ «Quem não tomar a sua cruz para me seguir não pode ser meu discípulo». (Lc 14, 27); «Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado Lugar
da Caveira, que em hebraico se diz Gólgota» ( Jo 19, 17).
L2/ Nossa Senhora em agosto de 1917 recomendou aos pastorinhos: «Rezai
muito e fazei sacrifícios pelos pecadores». O seu cuidado materno impele-nos
a tornarmos atual a oferta de Jesus por todos, tomando cada um a sua cruz
e a uni-la à de Jesus. Assumir os sofrimentos e dificuldades próprios da vida
e ajudar a suavizar a cruz de quem está ao nosso lado é uma forma simples
e concreta de seguirmos Jesus no dia-a-dia.
L3/ Senhor, ajudai-me a assumir o lado custoso da vida com coragem e generosidade; que eu não a torne mais pesada só com lamentos e mágoas. Daime a graça de levar a minha cruz, assumida livremente, como dom de mim
e oferta de amor.
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V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R. Como era no princípio agora e sempre. Ámen.
Cântico: Se alguém quiser seguir-me (Laudate 739)

III Estação - Jesus cai pela primeira vez
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.
L1/ «Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-Se a Si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens» (Fl 2, 6-7).
L2/ Igual a nós em tudo, exceto no pecado, Jesus é «na verdade Deus escondido, o Deus de Israel, o salvador!» (Is 45, 15). Ele que oferece a liberdade aos
cativos, que liberta os oprimidos, que dá a vista aos cegos, submete-se a si
próprio à humilhação da fraqueza. A nada se poupa para demonstrar o seu
amor fiel e que a sua palavra merece a nossa fé.
L3/ Jesus, Vós que aceitais cair por amor de mim, ajudai-me a aceitar com
humildade as minhas quedas e a contribuir para elevar os outros e não para
os derrubar.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R. Como era no princípio agora e sempre. Ámen.
Cântico: Se alguém quiser seguir-me (Laudate 739)

4.ª Estação - Jesus encontra sua mãe
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.
L1/ «Quando José e Maria apresentaram o Menino no Templo, «Simeão
abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: “Este menino está aqui para queda e
ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição; uma espada trespassará a tua alma. Assim hão de revelar-se os pensamentos de muitos corações”» (Lc 2, 34-35).
L2/ Maria comunga com Jesus, mais do que ninguém. Ela conhece o sentido da sua vida e o sentido que Ele dá à sua cruz. Ela, que participou desde o
início na vida e missão de Jesus, também está presente no caminho do Calvário, sofrendo com Ele e amando com Ele.
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L3/ Unamo-nos também a Maria, pedindo-lhe que coloque no nosso coração os sentimentos de Jesus: Salvé, Rainha…
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R. Como era no princípio agora e sempre. Ámen.
Cântico: Sois a Mão do Senhor (Laudate 965)

5.ª Estação- Jesus é ajudado pelo cireneu
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.
L1/ «Quando o iam conduzindo, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e carregaram-no com a cruz, para a levar atrás
de Jesus» (Lc 23,26).
L2/ Nos caminhos da vida, lugar das nossas “vias-sacras”, Jesus é o nosso
principal Cireneu. Consagrados pelo batismo, somos ungidos pelo Espírito
Santo e assumimos a nossa vida como caminho de santidade. No caminho
específico da nossa vocação, na família ou na comunidade cristã, encontramos sempre ocasião de sermos cireneus uns dos outros.
L3/ Ajudai-nos, Senhor, a aliviar a cruz dos mais próximos; não permitais
que andemos distraídos das cruzes dos nossos irmãos e irmãs na fé ou dos
membros da nossa família.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R. Como era no princípio agora e sempre. Ámen.
Cântico: Recebemos do Senhor um mandamento novo (Laudate 715)

6.ª Estação - A Verónica limpa o rosto a Jesus
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.
L1/ «Vimo-lo sem aspeto atraente, desprezado e abandonado pelos homens,
como alguém cheio de dores» (Is 53, 2b-3a).
L2/ O individualismo, muitas vezes provocado pelos nossos medos e inseguranças, fecha-nos em nós. Deste modo, a outra pessoa pode tornar-se incómoda ou rival, em vez de ser reconhecida e estimada como igual, companheira de caminho, motivo de dedicação e de apreço.
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L3/ Senhor, ensinai-me a reconhecer o dom que a outra pessoa é em si mesma, em vez de a valorizar apenas por aquilo que é para mim. Tornai-me capaz de amar, à imagem da Santíssima Trindade, onde cada Pessoa é dom
gratuito para a outra e recebe da outra esse mesmo dom gratuito, gerando, desse modo, à nossa volta, um ambiente de amor, que circula e dá vida.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R. Como era no princípio agora e sempre. Ámen.
Cântico: Recebemos do Senhor um mandamento novo (Laudate 715)

7.ª Estação - Jesus cai pela segunda vez
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.
L1/ «A minha alma está prostrada por terra; dá-me vida segundo a tua palavra. A minha alma chora de tristeza; reconforta-me, segundo a tua palavra. Abraço as tuas ordens; não permitas, Senhor, que seja confundido» (Sl
119, 25.28.31).
L2/ E quando reincidimos nos mesmos erros? E quando vemos alguém cair
de novo ao nosso lado? Como reagimos? O que fazemos? Exigimos, julgamos, comentamos… Ou compreendemos e ajudamos? Jesus, que Vos apresentais débil, a vossa fraqueza é evidente. Porque tenho tanta dificuldade em
aceitar a minha e a das pessoas que vivem ao meu lado?
L3/ Ensinai-me, Senhor, a lidar com as fraquezas.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R. Como era no princípio agora e sempre. Ámen.
Cântico: Perdoai, Senhor! Perdoai ao vosso povo (Laudate 660)

8.ª Estação - Jesus encontra as mulheres de Jerusalém
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.
L1/ «Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por Ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes:
“Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e
pelos vossos filhos”» (Lc 23, 27-28).
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L2/ Lamentar-se nunca foi maneira de resolver os problemas. Jesus reenvia
as mulheres para a sua realidade, para cuidarem do que está ao seu alcance e delas depende: elas mesmas e os seus filhos. Neste mundo em que vivemos existem muitas coisas erradas: injustiças, negligências, corrupção… E eu,
na minha vida concreta, faço para aumentar ou para combater esses males?
L3/ Jesus, ensinai-me a estar atento/a àquilo que me rodeia, a colocar o bem
onde vejo o mal. Saiba eu agradecer em vez de me lamentar, saiba compreender em vez de julgar e perdoar em vez de condenar. Ajudai-me, Senhor, a assumir a minha responsabilidade na construção do bem comum.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R. Como era no princípio agora e sempre. Ámen.
Cântico: Perdoai, Senhor! Perdoai ao vosso povo (Laudate 660)

9ª Estação - Jesus cai pela terceira vez
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.
L1/ «O meu espírito desfalece dentro de mim, gelou-se-me o coração dentro do peito. Ergo para ti as minhas mãos; como terra seca, a minha alma
está sedenta de ti. Senhor, responde-me depressa; estou prestes a desfalecer!
Não escondas de mim a tua face, pois seria como os que descem à sepultura.» (Sl 143, 4.6-7).
L2/ A tentação do desânimo pode bater-nos à porta. Ela resulta da experiência da nossa fragilidade e impotência e do autocentramento, por colocarmos
a confiança em nós mesmos e não em Deus. Jesus, o santo de Deus, tornouse solidário connosco até ao extremo, para que não hesitemos em buscar
n’Ele a força da nossa esperança.
L3/ Senhor, que eu aprenda a humildade através das humilhações e me fixe
em Vós, como Pedro, para me manter de pé. Perdoai-me pelas vezes em que
tomo o meu sentir pela verdade e consinto na falta de confiança.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R. Como era no princípio agora e sempre. Ámen.
Cântico: Perdoai, Senhor! Perdoai ao vosso povo (Laudate 660)
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10.ª Estação - Jesus é despojado das suas vestes
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.
L1/ «Os soldados pegaram na roupa de Jesus e fizeram quatro partes, uma
para cada soldado, exceto a túnica. A túnica, toda tecida de uma só peça
de alto a baixo, não tinha costuras. Então, os soldados disseram uns aos outros: “Não a rasguemos; tiremo-la à sorte, para ver a quem tocará”. Assim se
cumpriu a Escritura, que diz: “Repartiram entre eles as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes”. E foi isto o que fizeram os soldados»
( Jo 19, 23-24).
L2/ Desde o Seu nascimento até à morte, Cristo enriquece-nos com a sua
pobreza. Ele despojou-Se e nós somos revestidos da dignidade de Filhos de
Deus. Pelo batismo, revestidos de Cristo, somos novas criaturas, não pelos
bens que a sorte nos trouxe, mas pela fé que nos faz participar da sua vida
divina e gozar da intimidade com Deus.
L3/ Senhor Jesus, fonte de vida e de amor, colocai no meu coração o desejo de vos dar tudo, o desejo e a capacidade de me dar e de nada reclamar
para mim.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R. Como era no princípio agora e sempre. Ámen.
Cântico: Perdoai, Senhor! Perdoai ao vosso povo (Laudate 660)

11.ª Estação - Jesus é cravado na cruz
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.
L1/ «Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a Ele
e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: “Perdoa-lhes,
Pai, porque não sabem o que fazem”» (Lc 23, 33-34a).
L2/ O perdão recebido conduz à conversão. A conversão consiste em fixar
o nosso olhar em Cristo, reconhecer com profunda gratidão o seu amor que
nos salva e orientar a nossa vida para Ele, isto é, tomar a sua palavra e o seu
exemplo como referência das nossas opções, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos.
L3/ Senhor, diante da vossa cruz, mostrai-me o que devo mudar para que
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a minha vida seja mais conforme ao vosso estilo e defenda os interesses do
vosso Reino, mais do que os pequenos interesses individuais ou do grupo a
que pertenço.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R. Como era no princípio agora e sempre. Ámen.
Cântico: Toda a nossa glória está na cruz de Nosso Senhor... (Laudate 810)

12.ª Estação - Jesus morre na cruz
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.
L1/ «Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até às três horas
da tarde. O sol tinha-se eclipsado e o véu do templo rasgou-se ao meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou: “Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito”. Dito isto, expirou» (Lc 23, 44-46).
L2/ Contemplemos, em silêncio, o amor que por nós se oferece até ao fim.
Em silêncio, adoremo-Lo. (momento de silêncio)
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R. Como era no princípio agora e sempre. Ámen.

13.ª Estação - Jesus é retirado da cruz
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.
L1/ «Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente por medo das autoridades judaicas, pediu a Pilatos que lhe deixasse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu-lho. Veio, pois, e retirou o corpo» ( Jo 19, 38).
L2/ Os verdadeiros amigos revelam-se nos momentos difíceis, quando já não
há nada para retribuir. É assim que somos chamados a amar os nossos amigos, com um amor gratuito e generoso. Mas, como é difícil?! É muito mais
espontâneo dar para que me dês, ou dar-te porque me dás. Mas isso não basta,
o cristão dá um passo mais: dou-te porque tu és digno do meu carinho, da
minha atenção.
L3/ Senhor, formai os meus afetos, para que construa amizades baseadas
na gratuidade, no amor sincero e não no interesse; amizades que permane12

çam, mesmo quando chega a prova do silêncio, da ausência ou da separação.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R. Como era no princípio agora e sempre. Ámen.
Cântico: Em Vós, Senhor, eu pus a minha esp’rança (Laudate 329)

14.ª Estação - Jesus é depositado no sepulcro
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.
L1/ «Tomaram então o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho
com os perfumes, segundo o costume dos judeus. No sítio em que Ele tinha
sido crucificado havia um horto e, no horto, um túmulo novo, onde ainda
ninguém tinha sido sepultado. Como para os judeus era o dia da Preparação
da Páscoa e o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus» ( Jo 19, 40-42).
L2/ O silêncio da morte é o lugar onde a esperança se acende. Deus está presente mesmo quando tudo parece perdido. É necessário passar pela experiência do nada, para se poder receber o TUDO que Deus É.
L3/ Senhor, ensinai-me a esperar. Não permitais que a minha esperança se
reduza ao espaço do já conhecido da minha experiência, mas fazei que se
abra, pela fé-confiança, às dimensões infinitas da vossa Ressurreição.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
R. Como era no princípio agora e sempre. Ámen.
Cântico: Em Vós, Senhor, eu pus a minha esp’rança (Laudate 329)

15.ª Estação - Jesus sai vitorioso do sepulcro
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus!
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.
L1/ «No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo logo de manhã, ainda escuro, e viu retirada a pedra que o tapava. Correndo, foi ter com
Simão Pedro e com o outro discípulo, o que Jesus amava, e disse-lhes: “O Senhor foi levado do túmulo e não sabemos onde o puseram”. Pedro entrou no
túmulo e ficou admirado ao ver os panos de linho espalmados no chão, entrou também o outro discípulo, o que tinha chegado primeiro ao túmulo. Viu
e começou a crer» ( Jo 20, 1-2.6.8).
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L2/ No testemunho de João e de Pedro, a Igreja iniciou há dois mil anos o caminho da Fé que nos une na comunhão dos santos. A Igreja vive e proclama
que a graça de Deus supera todo o pecado, porque o Espírito Santo nos santifica pela escuta da Palavra, que nos conduz à conversão, e pela celebração
frutuosa dos Sacramentos, em que Cristo Se nos dá para que a nossa vida se
vá transformando cada vez mais em semelhança Sua.
L3/ Senhor, Jesus, que pela força do vosso amor vencestes a morte, concedei-nos abraçar com fé a cruz da nossa vida e de participar, através dela, no
dom do vosso amor por todos. Fortalecei a nossa fé, de modo que vivamos
em cada momento animados pela certeza e pela força da vossa Ressurreição.
Em união com o Papa, rezemos, por toda a Igreja: Pai nosso…
V. Bendigamos ao Senhor
R. Graças a Deus.
Cântico: Ressuscitou, aleluia! (Laudate 719)
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Celebração da Reconciliação
A realizar nas paróquias, ao longo da Quaresma; daí a proposta de celebração comunitária; ou em Fátima, pessoalmente, na capela da reconciliação (basílica da
Santíssima Trindade).
(08h00 - 09h00)
“Celebrar a Reconciliação é ser envolvido por um abraço caloroso”
“Só se nos deixarmos reconciliar no Senhor Jesus com o Pai e com os irmãos,
conseguiremos verdadeiramente alcançar a paz. E todos nós sentimos isto no
coração, quando nos confessamos com um peso na alma, com um pouco de
tristeza; e quando recebemos o perdão de Jesus, alcançamos a paz, aquela
paz da alma tão boa que somente Jesus nos pode dar, só Ele!
Podemos dizer: eu só me confesso a Deus. Sim, podes dizer a Deus «perdoame», e confessar os teus pecados, mas os nossos pecados são cometidos também contra os irmãos, contra a Igreja. Por isso, é necessário pedir perdão
à Igreja, aos irmãos, na pessoa do sacerdote. «Mas padre, eu tenho vergonha...». Até a vergonha é boa, é saudável sentir um pouco de vergonha, porque envergonhar-se é bom. Quando uma pessoa não se envergonha, no meu
país dizemos que é um «sem-vergonha»: um «sin verguenza». Mas até a vergonha faz bem, porque nos torna mais humildes, e o sacerdote recebe com
amor e com ternura esta confissão e, em nome de Deus, perdoa. Até do ponto de vista humano, para desabafar, é bom falar com o irmão e dizer ao sacerdote estas coisas, que pesam muito no nosso coração. E assim sentimos
que desabafamos diante de Deus, com a Igreja e com o irmão. Não tenhais
medo da Confissão! Vai, que o sacerdote será bom contigo. É Jesus que está
ali presente, e é mais bondoso que os sacerdotes, Jesus receber-te-á com muito amor. Sê corajoso e vai confessar-te!
Caros amigos, celebrar o Sacramento da Reconciliação significa ser envolvido por um abraço caloroso: é o abraço da misericórdia infinita do Pai. Recordemos aquela bonita parábola do filho que foi embora de casa com o dinheiro da herança; esbanjou tudo e depois, quando já não tinha nada, decidiu
voltar para casa, não como filho, mas como servo. Ele sentia muita culpa e
muita vergonha no seu coração! Surpreendentemente, quando ele começou a
falar, a pedir perdão, o pai não o deixou falar mas abraçou-o, beijou-o e fez
uma festa. E eu digo-vos: cada vez que nos confessamos, Deus abraça-nos,
Deus faz festa! Vamos em frente por este caminho. Deus vos abençoe! (Papa
Francisco, audiência geral de 19/2/2014)
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CELEBRAÇÃO COMUNITÁRIA
Introdução
Irmãos e irmãs, reunimo-nos para celebrar uma caraterística maravilhosa do
nosso Deus: Ele é bom e cheio de compaixão, rico de misericórdia e de bondade, Ele é Amor. Rejubilamos com essa grande revelação, dependemos dela
e queremos guardá-la como um tesouro.
Vamos juntos celebrar o sacramento do Perdão e da Reconciliação. Reconhecemo-nos pecadoras, mas não queremos permanecer no pecado. Confessando-nos humildemente pecadores, alcançamos o perdão e a paz. E assim poderemos também reconciliarmo-nos uns com os outros.
Cântico inicial: Deus vinde em meu auxílio (Laudate 288)
Presidente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo!
Todos: Ámen.
Presidente: Irmãos e irmãs, a paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Presidente: Oremos.
Deus misericordioso e cheio de bondade, que nos reunistes para celebrar o
Sacramento do Perdão e da Reconciliação, iluminai-nos o olhar para reconhecermos o pecado nas nossas vidas e tocai os nossos corações para nos
arrependermos e nos reconciliarmos convosco e com os irmãos, na família e
na comunidade cristã. O vosso poder cure e fortaleça aqueles que a fragilidade feriu e o vosso Espírito renove para a vida aqueles que a morte venceu.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo...
Todos: Ámen.
Proclamação da palavra de Deus
Leitura da Carta de S. Paulo aos Romanos (12, 2.15-18.21)
«Irmãos, 2Não vos acomodeis a este mundo.
Pelo contrário, deixai-vos transformar, adquirindo uma nova mentalidade,
para poderdes discernir qual é a vontade de Deus:
o que é bom, o que lhe é agradável, o que é perfeito.
15
Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram.
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16
Preocupai-vos em andar de acordo uns com os outros;
não vos preocupeis com as grandezas,
mas entregai-vos ao que é humilde;
não vos julgueis sábios por vós próprios.
17
Não pagueis a ninguém o mal com o mal;
interessai-vos pelo que é bom diante de todos os homens.
18
Tanto quanto for possível e de vós dependa,
vivei em paz com todos os homens.
21
Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem.»
Palavra do Senhor.

Breve homilia
Paulo é conhecido como o “Apóstolo dos gentios”, por se ter dedicado especialmente à evangelização dos povos que viviam longe da cultura judaica (pagãos). A tarefa de Paulo era particularmente difícil, mas ele conseguiu fazer
com que o Evangelho de Cristo chegasse onde parecia que não tinha lugar.
Na primeira parte da Carta aos Romanos (cap. 1-11), Paulo faz uma síntese da
mensagem do Evangelho da salvação, trazida por Jesus Cristo para todos os
homens e mulheres, quer sejam judeus ou pagãos.
Na segunda parte (cap. 12-16), Paulo pede aos Cristãos que não se fechem no
seu grupo, mas que se relacionem com os pagãos, propondo aí uma nova
forma de vida, cultivando uma comunhão de amor cada vez maior com Cristo e com os irmãos.
A palavra que ouvimos, inclui-se nesta segunda parte. Paulo exorta a comunidade cristã de Roma a ter uma vida de acordo com o Evangelho e a construir uma comunidade onde cada um se ofereça a si mesmo como membro
do corpo que é a Igreja de Jesus Cristo. Uma comunidade cristã assim unida
será um sinal de Deus no meio de um mundo muitas vezes adverso.
Uma família edificada sobre o sacramento do Matrimónio é também uma
comunidade cristã: é Igreja doméstica. Uma família unida e em comunhão
com a Igreja e integrada como membro vivo do corpo de Cristo é sempre
um sinal de Deus no meio do mundo, no meio de uma cultura indiferente a Deus.
(momento de silêncio)
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Revisão de vida (exame de consciência)
Tendo presente a palavra de Deus que ouvimos, examinemos a nossa vida e
o nosso coração:
1. «Não vos acomodeis a este mundo. Pelo contrário, deixai-vos transformar,
adquirindo uma nova mentalidade». A pressão da cultura dominante é enorme, contrariando os valores da fé. Preocupo-me mais com o que os outros
pensam de mim, ou tenho coragem de afirmar os valores do Evangelho, de
ser diferentes, mesmo contra a corrente? Procuro cultivar este esforço na minha família, através da nossa maneira de viver? Que valores recebi da família e hoje me ajudam a viver em sociedade? (silêncio)
2. «Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram». Como
reajo, quando vejo ou sei que alguém precisa de ajuda? Conversamos e partilhamos em família as alegrias e sobre as dificuldades pelas quais ela vai passando, sobretudo com os filhos? (silêncio)
3. «Preocupai-vos em andar de acordo uns com os outros». Procuro que as
diferenças e os desentendimentos na família ou na comunidade se resolvam
de imediato, ou deixo passar o tempo, acumulando-se a angústia e os mal-entendidos? Constumo tomar a iniciativa para procurar o entendimento e a
paz com os outros ou entre eles? (silêncio)
4. «Não vos preocupeis com as grandezas, mas entregai-vos ao que é humilde». Quando tenho de comprar alguma coisa para mim, para casa ou para a
empresa ou serviço, quais os critérios que me orientam: a utilidade e a moderação ou a grandeza e o luxo? Tenho preocupações com a ecologia, a poupança de energia, a promoção do bem comum? (silêncio)
5. «Não pagueis a ninguém o mal com o mal... Tanto quanto for possível e
de vós dependa, vivei em paz com todos os homens. Não te deixes vencer
pelo mal, mas vence o mal com o bem.» Ensino os meus filhos a pedir “desculpa”? Dou o exemplo, fazendo o mesmo? Estou de relações cortadas com alguém? Promovo na minha família e na sociedade o Matrimónio para toda
a vida? Confio no Senhor e na esperança de que as dificuldades têm sempre solução? (silêncio)
Presidente: Com humildade, confessemos os nossos pecados:
Confissão geral: Confesso a Deus todo poderoso...
Reconciliação individual
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Terminada a reconciliação individual, cada um procura fazer o seu propósito para melhorar.
Propósito de vida nova:
Depois desta revisão de vida, tendo em conta também outros aspectos além dos mencionados, e da reconciliação sacramental, que mudanças vou fazer em mim e nos
meus comportamentos?
Peçamos o dom do amor e a graça de sermos construtores da paz na família e na sociedade.
Cântico: Somos família, somos Igreja (contra-capa do guião)
Pai nosso
Presidente:
Senhor, Pai santo,
que nos renovastes à imagem do vosso filho,
e nos fizestes experimentar a vossa misericórdia,
concedei-nos a graça de ser no mundo sinal e instrumento do vosso amor.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos: Ámen.
Bênção:
A seguir, o sacerdote abençoa todos os fiéis, dizendo:
Abençoe-nos o Pai, que nos chamou a sermos seus filhos adoptivos.
Todos: Ámen.
Venha em nosso auxílio o Filho, que nos aceitou como irmãos.
Todos: Ámen.
Esteja connosco o Espírito Santo, que fez de nós o seu templo.
Todos: Ámen.
Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho + e Espírito Santo.
Todos: Ámen.
O Senhor perdoou os vossos pecados. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus.
Cântico:
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OS PASSOS DA CONFISSÃO INDIVIDUAL
1. Na igreja – Tempo de encontro com Deus e consigo mesmo(a)
- Invocação do Espírito Santo
Benze-te, invoca o Espírito Santo e faz uma oração pessoal
- Confronto com a palavra de Deus
Lê o texto bíblico transcrito na celebração e medita-o durante alguns minutos
- Consciência do pecado
Exame de consciência, seguindo a proposta que vem atrás
- União com a Igreja penitente - Reza a confissão:
Confesso a Deus todo-poderoso, e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por
pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande
culpa. E peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
2. Junto do sacerdote – Celebração do Sacramento
- Saudação: Sinal da cruz
- Apresentação da condição de pecador
Diálogo com o sacerdote, confessando os próprios pecados
- Ato de contrição e absolvição
Meu Deus, porque sois tão bom, tenho muita pena de Vos
ter ofendido. Ajudai-me a não tornar a pecar.
Ou Senhor Jesus, Filho de Deus vivo,
tende piedade de mim, que sou pecador.
3. De regresso ao lugar – Oração de ação de graças e penitência
- Reza este Salmo (Sl 102)
Bendiz, ó minha alma, o Senhor e todo o meu ser bendiga o seu nome santo.
Bendiz, ó minha alma, o Senhor e não esqueças nenhum dos seus benefícios.
Ele perdoa os teus pecados e cura as tuas enfermidades.
Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia.
Como o Oriente dista do Ocidente assim Ele afasta de nós os nossos pecados.
Como um pai se compadece dos seus filhos, assim se compadece dos que o temem.
- Faz o que o sacerdote te indicou (“Penitência” ou “satisfação”)
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Caminhada ou viagem para Fátima
Madrugada de Domingo, 22 de março
Opção 1 - A comunidade paroquial caminha em conjunto
Sempre que possível, a comunidade paroquial deverá partir e caminhar em conjunto. O local de encontro deverá ser a igreja, uma capela, ou outro local conveniente,
onde se fará uma curta oração para dar o tom à peregrinação que se inicia, conforme o esquema proposto nas páginas seguintes. Durante o percurso, propõe-se a realização da Via Sacra.
Opção 2 - Caminhada individual ou em pequenos grupos
Aqueles que caminharem individualmente ou em pequenos grupos poderão utilizar os textos propostos para a oração antes da partida, e fazer também a Via Sacra durante o percurso.
Opção 3 - Viagem de autocarro ou automóvel
Recomenda-se que em cada paróquia se organizem viagens em autocarro, de preferência ao automóvel ou mesmo da peregrinação a pé (esta pode fazer-se noutra ocasião), pois permite um maior enriquecimento na oração uns com os outros e a experiência comunitária. Os fiéis que forem de automóvel ou os grupos que utilizarem
o autocarro poderão também fazer a oração inicial, antes da partida, e poderão
adaptar a Via Sacra, se tal for viável.

NOTAS PRÁTICAS IMPORTANTES PARA QUEM VAI A PÉ:
• Leve só o indispensável (há sempre um conhecido que vai de carro...). Em cada
grupo, alguém deverá levar água, pensos rápidos, papel higiénico, pilha de iluminação e telemóvel desligado.
• Use calçado e roupas leves e confortáveis, e não esqueça um agasalho, a pensar no
frio da viagem e do Santuário.
• Programe o tempo de viagem para não ter necessidade de andar muito depressa.
Deverá caminhar no seu passo normal de “passeio”.
• Caminhe pela esquerda e em fila indiana, como forma de garantir maior segurança. Se possível, vista um colete refletor ou cole na parte de trás do seu casaco
uma pequena tira de papel fluorescente, para ser visto pelos condutores.
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Introdução ao espírito de peregrinação
Cântico: escolher o hino da peregrinação ou outro cântico dos indicados no guião.
Animador: Estamos a iniciar a peregrinação até ao Santuário de Fátima, à
casa da Maria. Ela nos acolhe com a sua ternura materna e nos encaminha
para Deus. Com ela, caminhamos pela fé e, junto da mãe do Senhor e nossa,
agradecemos os dons divinos, de modo especial as nossas famílias e comunidades, apresentamos necessidades e preocupações e intercedemos pela Igreja e por todos os homens.
Leitor 1: A ida aos santuários lembra-nos a nossa condição de peregrinos no mundo: caminhamos ao encontro definitivo com Deus. Para andarmos bem, precisamos de nos desembaraçar do que nos prende e nos dificulta o caminhar.
Leitor 2: Nesta peregrinação, meditemos nos exemplos da Virgem Maria e
dos Pastorinhos, que souberam acolher os apelos e graças divinas, viver fielmente o dom da fé e ser testemunhas das maravilhas de Deus nas famílias
e no mundo.
Leitor 3: Caminhar, com o coração aberto à graça divina, é uma forma de
oração. Vamos juntos como Igreja. No coração, levamos todos os homens e
mulheres, com as suas esperanças e angústias e em especial as necessidades das famílias.
Breve silêncio...
Cântico: escolher um dos mencionados no guião

Prece
Animador: Pai Santo, guia e amparo dos peregrinos, concedei-nos a protecção nesta viagem, para superarmos as dificuldades do caminho, permanecermos em comunhão convosco e com o nosso próximo e chegarmos confiantes ao Santuário da Virgem Maria de Fátima. Por Cristo Nosso Senhor…
Todos: Avé, Maria, cheia de graça...
Animador: O Senhor dirija o nosso caminho e o faça prosperar em frutos
de salvação.
Todos: Ámen.
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Cântico: hino da peregrinação (contra-capa)
Dá-se início à caminhada. O ritmo deverá ser previamente combinado, optando por
pequenas pausas, ou por um andamento mais lento que permita que todos caminhem mais juntos. Poderá aproveitar-se a caminhada para algum tipo de oração:
silêncio, rosário, oração mental ou meditação, oração partilhada, via-sacra, etc.
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EM FÁTIMA
Caminhada sobre a família para a Capelinha
9h15
Os peregrinos juntam-se em 4 locais diferentes conforme se indica a seguir e iniciam uma caminhada à maneira da via-sacra, com 5 paragens ou estações com os
seguintes elementos: cântico, reflexão, silêncio e oração.
Deverá cuidar-se do som e dos lugares de paragem de modo a permitirem a aglomeração das pessoas para verem quem está a orientar e assim participarem melhor.

Concentração das vigararias
para a caminhada sobre a família
1. Na rotunda do Anjo de Portugal: Leiria e Monte Real
2. Na Av. D. José Alves Correia da Silva (lado norte), junto à rotunda em frente da central rodoviária: Batalha, M. Grande e Porto de Mós
3. Na Av. D. José Alves Correia da Silva (lado sul), junto à rotunda com a imagem de S. António: Fátima e Ourém
4. Na Rua S. Vicente de Paulo, junto à rotunda em frente do Exército Azul
(Domus Pacis): Colmeias e Milagres

Início da caminhada no local da concentração
P/ - Em Nome do pai e do Filho e do Espírito Santo
T/ - Ámen
P/ - A graça e a paz de Deus nosso Pai estejam convosco
T/ - Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo
P/ - Irmãos e irmãs, caras famílias aqui presentes, a nossa diocese realiza
hoje mais uma peregrinação ao Santuário de Fátima. Em pleno tempo quaresmal, é um momento de encontro e de oração junto de Maria, nossa mãe,
que nos chama à conversão interior.
Estamos a viver o segundo ano do biénio dedicado à família, com o título “Família, dom e missão”. A família é um dom para o mundo, não se pode fechar
em si própria. Deus convoca-a para a missão e pede-lhe que testemunhe com
coragem os valores da união, da fidelidade, do perdão, da entreajuda e do amor.
A caminhada que agora vamos iniciar centrar-se-á em alguns dos temas
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que temos vindo a aprofundar ao longo deste ano nas paróquias e nos encontros vicariais.
Façamos desta caminhada um momento de reflexão sobre a forma como
cada uma das nossas famílias está a ser fiel ao dom e à missão que Deus lhe
confiou. Procuremos caminhar em silêncio e participemos sempre que formos convidados a fazê-lo, nomeadamente através do canto. Cantemos:
Cântico: Quem poderá subir à montanha do Senhor (Laudate 709)

I
P/ - A FAMÍLIA VIVE E TRANSMITE A SUA FÉ
Leitor 1: Pelo sacramento do Matrimónio, os pais recebem a graça e a responsabilidade de serem os primeiros catequistas dos seus filhos. Mesmo
diante dos desafios atuais da família, ela é chamada a dar os primeiros passos na educação da fé dos filhos. Espera-se que seja no quotidiano do lar, na
harmonia e aconchego, mas também nos limites e fracassos, que os filhos experimentem a alegria da proximidade de Deus através dos pais. A própria
vida familiar deve tornar-se um itinerário de educação de fé e uma escola de
vida cristã. (Diretório Nacional de Catequese do Brasil, nº238)
Silêncio
P/ - A cada invocação, respondem todos: Santifica, Senhor, as nossas famílias.
Leitor 2: Para que sejam escola de afetos verdadeiros. R/
Para que pais e filhos caminhem juntos na fé. R/
Para que experimentem o teu amor no seu dia-a-dia. R/
Para que nos momentos difíceis se mantenham sempre unidos. R/
P/ - Pai Nosso….
P/ - Deus, nosso Pai, ajuda as nossas famílias a serem pequenas Igrejas, onde
Tu sejas procurado e encontrado, escutado e seguido, celebrado e amado.
Isto Te pedimos por Jesus Cristo, Teu Filho, na unidade do Espírito Santo.
Cântico (enquanto se caminha): Se vos amardes uns aos outros (Laudate 749)
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II
P/ - FAMÍLIA, SANTUÁRIO DE VIRTUDES HUMANAS E CRISTÃS
Leitor 1: A relação familiar gera um clima caraterizado pela confiança,
cooperação e reciprocidade, dentro do qual crescem as virtudes pessoais e
sociais. Quando estas três virtudes caminham e crescem lado a lado, a família torna-se escola de fraternidade. Isso comprova-se na partilha das tarefas caseiras: quem põe e levanta a mesa, quem arruma a sala de estar,
ou quem se oferece para lavar a louça. Se os membros da família se sentem sempre em crédito na relação com os outros, isso quer dizer que não
está em ação a virtude social. Ela está viva quando todos se sentem em débito perante os outros, ao ponto de tomar a iniciativa e fazer em primeiro lugar aquilo que pertence a todos. (Pierpaolo Donati, La famiglia, il genoma che fa vivere la società)
Silêncio
P/ - A cada invocação, respondem todos: Senhor, faz das nossas famílias
construtoras do mundo novo.
Leitor 2: Para que reine confiança entre todos. R/
Para que não haja egoísmos e todos se sintam responsáveis. R/
Para que cada um desempenhe a sua missão para o bem de todos. R/
Para que todos se preocupem em dar antes de exigir receber. R/
P/ - Pai nosso….
P/ - Senhor, somos família e estamos inseridos no mundo. Derrama sobre
nós o dom do Espírito Santo para que vivamos no nosso dia-a-dia a confiança, a cooperação e a reciprocidade entre nós. Por Cristo Senhor nosso.
Cântico (e caminhada): Dá-nos um coração (Laudate 259)

III
P/ - FAMÍLIA, ESCOLA DE CIDADANIA E VALORES
Leitor 1: Da Carta dos Direitos da Família: Todas as pessoas têm o direito
de escolher livremente o seu estado de vida e, portanto, têm o direito a contrair matrimónio e estabelecer uma família ou a permanecer solteiros (art. 1).
A vida humana deve ser absolutamente respeitada e protegida desde o momento de sua conceção (art. 4). A família tem o direito de existir e progredir
como família (art. 6). As famílias têm o direito de poder contar com uma po26

lítica familiar adequada por parte dos poderes públicos nos domínios jurídico, económico, social e fiscal sem qualquer discriminação (art. 9).
Conselho Pontifício para a Família, 1983
Silêncio
P/ - A cada invocação, respondem todos: Senhor, faz das nossas famílias
berços de vida
Leitor 2: Para que seja reconhecido a todo o ser humano o direito de formar família. R/
Para que se proteja a vida humana, desde a sua conceção até ao seu fim natural. R/
Para que a estabilidade familiar seja buscada, defendida e promovida. R/
Para que os governos promovam políticas amigas das famílias. R/
P/ - Pai Nosso….
P/ - Senhor, nós Te louvamos porque nos envias todas as bênçãos necessárias
à família. Concede que cada um de nós cumpra a sua missão, seguindo o Teu
plano de salvação para a humanidade. Por Cristo Senhor nosso.
Cântico (enquanto se caminha): Em vós Senhor, está a fonte da vida (Laudate 327)

IV
P/ - FAMÍLIA E ESCOLA: QUEM AJUDA QUEM?
Leitor 1: Da carta de uma professora: “Tenho pensado em ti… Nas expectativas que criei relativamente a ti, no que te posso ensinar, na forma como
gostaria de fazer de ti alguém mais correto, mais íntegro, mais bonito e adorável. Acredito que a minha profissão pode ir muito mais longe que os conhecimentos que transmito e que farão de ti alguém mais competente no mundo do trabalho. Acredito que te posso mostrar um pouco do caminho para a
felicidade e para a tua realização como pessoa. Acredito no AMOR. Porque
sei que ele resolve. Ele aproxima, adoça, alimenta a nossa alegria. Torna-nos
mais justos, mais felizes, mais humanos, mais PESSOAS. Mesmo quando nos
fazem mal, é preciso virar a página e continuar a acreditar no Amor, mesmo
que para isso seja necessário engolir um ou outro sapo e fazer um ou outro
sacrifício. Isso só nos engrandece e nos torna mais belos.”
Silêncio
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P/ - A cada invocação, respondem todos: Senhor, que a escola seja uma
família.
Leitor 2: Para que os professores e mais funcionários se dediquem com
amor à tarefa de ensinar e educar. R/
Para que os pais acompanhem de perto a educação dos seus filhos. R/
Para que os alunos sejam aplicados e tenham gosto em aprender. R/
Para que o ambiente escolar seja saudável e fraterno. R/
P/ - Pai Nosso….
P/ - Senhor, agradecemos-Te por todos os que nos formaram e contribuíram
para a construção da nossa pessoa. Ilumina todos os que fazem parte do ambiente escolar: alunos, professores, direções pedagógicas, pais e funcionários.
Que todos vivam como uma família, contribuindo para a edificação de um
mundo melhor. Por Cristo Senhor nosso.
Cântico (enquanto se caminha): Em vós, Senhor, eu pus a minha esperança
(Laudate 329)

V
P/ - FAMÍLIA E TRABALHO: EQUILÍBRIO NECESSÁRIO
Leitor 1: O trabalho é o «fundamento sobre o qual se edifica a vida familiar,
direito fundamental e vocação do homem»: ele assegura os meios de subsistência e garante o processo educativo dos filhos. A vida familiar e o trabalho, efetivamente, condicionam-se reciprocamente de vários modos. A oscilação do local do exercício da atividade, a dupla jornada de trabalho e a
fadiga física e psicológica reduzem o tempo dedicado à vida familiar; as situações de desemprego têm repercussões materiais e espirituais nas famílias,
assim como as tensões e as crises familiares influem negativamente nas atitudes e no rendimento no campo do trabalho. (Compêndio da Doutrina Social da Igreja, 294)
Silêncio
P/ - A cada invocação, respondem todos: Senhor, concedei às famílias a
bênção do trabalho!
Leitor 2: Para que o direito ao trabalho seja respeitado e promovido por todos. R/
Para que os funcionários cumpram com diligência as suas funções. R/
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Para que os empregadores sejam justos e vejam nos seus colaboradores pais
e mães de família. R/
Para que as empresam sejam espaços de fraternidade e comunhão. R/
P/ - Pai Nosso….
P/ - Senhor, concede a cada família um trabalho digno e justo, para que possa ter o necessário sustento e colabore contigo na edificação do mundo. Abre
também às nossas famílias o caminho da alegria e do repouso para poderem gozar daquela alegria perfeita que nos doaste em Cristo Ressuscitado.
Por Cristo Senhor nosso.
Cântico (enquanto se caminha): Eu estou no meio de vós (Laudate 1134)

As caminhadas e entradas no Santuário serão:
1. Os da rotunda do Anjo seguem pela mesma rua e entram na passagem
por debaixo da colunata norte.
2. Os do lado norte da Av. D. José Alves Correia da Silva seguem por ela
na zona pedonal, cortam à esquerda pela rua lateral à basílica da Santíssima Trindade e entram ao cimo do recinto, dirigindo-se para a Capelinha.
3. Os do lado sul da Av. D. José Alves Correia da Silva seguem por ela na
zona pedonal, cortam à direita pela rua lateral à basílica da Santíssima Trindade e entram ao cimo do recinto, dirigindo-se para a Capelinha.
4. Os da frente do Exército Azul descem pela rua que ladeia os parques 6,
7 e 9 e entram na passagem por debaixo da colunata sul.
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Entrando no recinto, sem esperar pelos outros grupos, os peregrinos dirigem-se à Capelinha, cantando “Povo de Deus, Igreja Santa”, ou “Povo teu somos, ó Senhor” (Laudate 677)

2. Eis maravilha sem igual: / — Um Deus ao homem dado,
Numa partilha fraternal / Vivendo lado a lado lado.
3. Tu vens, Senhor, pr’a reunir / Os homens num só povo,
Que vão contigo construir / Novos céus: mundo novo!
4. Teu coração aberto está / Para nos dar guarida:
Seja quem for só n’Ele terá / A salvação, a vida.
5. Dos quatro pontos cardiais, / Pisando a terra dura,
Partem os pobres dos mortais / Só à tua procura!...
6. Vinha sagrada, abrindo em flor / É tua santa Igreja:
— Fá-la florir em paz e amor / E salvo o mundo seja!...
7. Dá-nos, Senhor, a nós cristãos / Eterna juventude,
P’ra seguirmos com os irmãos / As sendas da virtude.
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Saudação e rosário na Capelinha
10h00
Ao chegarem os 4 grupos, o Senhor Bispo acolhe os peregrinos, como se segue.

I. Saudação
Bispo: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
A paz do Senhor esteja convosco.
Assembleia: Ámen
Bispo: dirige uma palavra de boas-vindas aos fiéis, apresenta-os a Nossa Senhora
e convida a assembleia a saudá-la com o cântico que se segue.
Cântico: Bendizemos o teu nome... (1 estrofe) (Laudate 910)

(O Senhor Bispo e os sacerdotes vão paramentar-se somente no final do rosário)
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II. Rosário
Locutor: A mãe do Céu quis aparecer neste local para comunicar o amor
misericordioso de Deus e convidar ao arrependimento, à reparação e à paz.
Aqui estamos, para cumprir um dos seus convites: rezar. O Rosário é uma
oração de contemplação nos mistérios divinos. Também deverá ser um compromisso de vivermos na família e na sociedade o amor que Deus nos deu.
Por ser domingo, meditamos os mistérios gloriosos, que nos recordam a vitória de Jesus sobre a morte e a sua entrada no Céu. Também Maria, mãe
de Jesus e nossa mãe, entrou no Céu e de lá intercede por todos nós, peregrinos da Diocese de Leiria-Fátima e de muitos outros lugares, aqui presentes neste santuário.
Juntos rezemos pelas famílias e sua missão. Na meditação servimo-nos das
palavras do nosso bispo na sua Carta Pastoral “A beleza e a alegria de viver
em Família”.

1º Mistério: Jesus ressuscita ao terceiro dia.
Leitor 1 – Do Evangelho de S. Lucas [24, 28-39].
Ao chegarem perto da aldeia para onde iam, [Jesus] fez menção de seguir
para diante. Os outros, porém, insistiam com Ele, dizendo: “Fica connosco,
pois a noite vai caindo e o dia já está no ocaso”. Entrou para ficar com eles.
Leitor 2 – Jesus ressuscitado caminhava com os discípulos de Emaús sem
que eles O tenham reconhecido. Foi só no gesto da fração do pão que O reconheceram. Quantos de nós não nos apercebemos da presença do Ressuscitado que quer caminhar connosco!
Locutor – Rezemos pelos casais e suas famílias para que reconheçam e acolham a presença de Jesus ressuscitado que quer caminhar com eles.
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Cântico: Proclamai que Jesus Cristo ressuscitou

2º Mistério: A ascensão de Jesus ao Céu
Leitor 1 – Do Evangelho de S. Marcos [16, 19-20].
Então, o Senhor Jesus, depois de ter falado [com os discípulos], foi recebido
no Céu e sentou-Se à direita de Deus. Eles, partindo, foram pregar por toda
a parte; o Senhor cooperava com eles, confirmando a Palavra com os sinais
que a acompanhavam.
Leitor 2 - Completado o tempo das aparições, Jesus ascende ao Céu, para
junto do Pai. Desde ali, sentado à direita de Deus, intercede por nós eternamente (Heb 7,25). “Só a comunhão com o Senhor pode ajudar a construir e
a guardar a casa do amor dos esposos e da família. A sua graça é maior do
que a nossa fragilidade”. (Carta Pastoral, 40).
Locutor – Rezemos pelas famílias em situações de maior dificuldade ou fragilidade, para que saibam unir-se a Cristo e recorrer à sua mediação de Cristo, através da oração.
Cântico: Eu estou sempre convosco

33

3º Mistério: A descida do Espírito Santo
Leitor 1 – Do Evangelho de S. João [14, 25-26].
Jesus disse aos discípulos: “Fui revelando-vos estas coisas enquanto permaneci
convosco; mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome,
esse é que vos ensinará tudo, e há de recordar-vos tudo o que Eu vos disse”.
Leitor 2 - Para nos conduzir à Verdade plena, recebemos do Pai e do Filho o Espírito Santo. É Ele que nos guia pelo caminho da santidade, vocação
comum a todos e a que cada um responde consoante o seu estado de vida.
Também “o matrimónio é um caminho específico de santidade”.
Locutor: Rezemos pelas famílias, pais e filhos, avós e netos, para que cresçam no amor, sejam “igrejas domésticas” e trilhem caminhos de santidade.
Cântico: Só no Espírito de Deus

4º Mistério: A assunção de Nª Senhora ao Céu
Leitor 1 – Do Evangelho de S. Lucas [11,27-28]
Naquele tempo, enquanto Jesus falava à multidão, uma mulher levantou a
voz no meio da multidão e disse: “Feliz Aquela que Te trouxe no seu ventre
e Te amamentou ao seu peito! Mas Jesus respondeu: “Mais felizes são os que
ouvem a palavra de Deus e a põem em prática”.
Leitor 2 - A Virgem Maria viveu por Cristo e para Cristo. Foi feliz porque
ouviu a Palavra de Deus e a pôs em prática. Por isso, precede-nos na vida
ressuscitada que todos somos chamados a viver. “Maria manifesta-se como
a Mãe solícita que conduz os discípulos à fé no Senhor e enche de alegria o
coração dos esposos” (Carta Pastoral, 57).
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Locutor: Confiemos a Maria “todas as famílias, em particular aquelas sem
paz, sem afeto, sem pão, sem trabalho e alegria” (Carta Pastoral, 58)
Cântico: Senhora nossa, Senhora minha

5º Mistério: A coroação de Nª Senhora no Céu
Leitor 1 – Do Evangelho de S. Lucas [46.48b-49].
Maria exclamou: “De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas
as gerações, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas! Santo é o Seu
nome!”.
Leitor 2 – Elevada ao Céu, Nossa Senhora recebe das mãos de Deus a coroa da glória, como sinal de uma vida totalmente referida a Deus e ao cumprimento da Sua vontade. Maria torna-se assim modelo de felicidade e bem-aventurança, aquela felicidade e bem-aventurança que tanto desejamos e já
vamos conseguindo, no nosso dia a dia.
Locutor – Através da Bem-aventurada Virgem Maria, louvemos a Deus por
tantas pessoas, casais e famílias que vivem alegremente a sua missão, na fidelidade a Deus e no serviço aos irmãos.
Cântico: Cantemos alegres a uma só voz
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Cântico final do Rosário: Somos família, somos Igreja!

Procissão para o altar
com a imagem de Nossa Senhora
11h00
Cântico: Avé de Fátima (até a imagem chegar à escadaria) (Laudate 891)
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Santa Missa
Cântico de entrada: Deus, vinde em meu auxílio

RITOS INICIAIS
Cantores e assembleia: Kyrie, eleison
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LITURGIA DA PALAVRA
(leituras do Domingo V da Quaresma – ano B)
1ª leitura: Jer 31, 31-34 (“Estabelecerei uma aliança nova”)
Salmo Sal 50 (51), 3-4. 12-13. 14-15: Dai-me, Senhor, um coração puro.

2ª leitura: Hebr 5, 7-9 (“Aprendeu a obediência e tornou-se causa de salvação”)
Aclamação ao Evangelho: Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor

Evangelho: Jo 12, 20-33 (“Se o grão de trigo morrer, dá muito fruto”)
Oração Universal: Ouvi, Senhor, o vosso povo

LITURGIA EUCARÍSTICA
Cântico de apresentação dos dons: Lava me, Domine
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Santo, Santo, Santo

RITO DA COMUNHÃO
Cordeiro de Deus
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Cântico da Comunhão 1: Quando Eu for levantado da terra

Cântico da Comunhão 2: O meu alimento é fazer a vontade de Meu Pai

Cântico pós-Comunhão: Chegou a hora de o Filho do Homem
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EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO
Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos ... (Laudate 67)

Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento ... (Laudate 177)
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Tantum ergo
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Enquanto é retirado o Santíssimo Sacramento: Louvado sejais, Senhor...

RITOS FINAIS e PROCISSÃO PARA A CAPELINHA
Evocação dos 90 anos do CNE na Diocese e bênção das insígnias comemorativas
Cânticos...
Senhora, nós vos louvamos
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Ó Fátima, adeus

De Vós me aparto, ó Virgem, / Eis o grito de dor
Que solta ao despedir-se / O pobre pecador.
De Vós me aparto, ó Virgem, / Eis o grito de dor...
Acolhe, Mãe bondosa, / Este último clamor.
De Vós me aparto, ó Virgem, / Deste local bendito,
Onde a saúde e a paz / Sois do enfermo e aflito.
De Vós me aparto, ó Virgem, / Deste local bendito,
Onde encontra perdão / O coração contrito.
De Vós me aparto, ó Virgem, / Desta montanha santa,
Onde Jesus é querido, / Onde a piedade é tanta.
De Vós me aparto, ó Virgem, / Desta montanha santa,
Que o coração nos prende, / Que a nossa alma encanta.
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De Vós me aparto, ó Virgem, / O pranto aos olhos vem,
Mas sente-se feliz / Quem vossa bênção tem.
De Vós me aparto, ó Virgem, / O pranto aos olhos vem.
Adeus! - repito e choro, / Adeus, saudosa Mãe!
Salve Regina
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Almoço-convívio
Os peregrinos são convidados a fazerem do tempo de almoço uma ocasião para o
convívio em âmbito paroquial e vicarial. Daí a indicação dos parques seguintes.
Segundo as iniciativas de quem se sentir capaz, poderá haver partilha de alimentos e animação.
Parques para concentração e almoço por Vigararia
Parque 2: vigararias de Colmeias e Milagres,
Parque 11: Vigararias de Batalha, Marinha Grande e Porto de Mós
Parque 12: vigararias de Leiria e Monte Real
Parque 13: vigararias de Fátima e Ourém
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Atividades formativas e culturais
15h00
Os peregrinos podem escolher participar em uma das quatro propostas seguintes:

Visita guiada
Exposição temporária “Neste vale de lágrimas”, evocativa da aparição
de Nossa Senhora em agosto de 1917
(no convívio de S. Agostinho, na parte inferior da basílica
da Santíssima Trindade)

Conferência
“Família, escola de afetos para a vida”
pelo Padre Rui Alberto, Salesiano de S. João Bosco
(No salão João Paulo II, do Centro Pastoral Paulo VI)

Filme
“Fátima e os Papas”
Documentário que aborda a ligação dos Papas à mensagem de Fátima,
desde Bento XV até Bento XVI
(No salão do Bom Pastor, no Centro pastoral Paulo VI)

Encenação
Dias não são dias!...
Pelos alunos do Colégio diocesano de S. Miguel, Fátima
(No anfiteatro do Centro pastoral Paulo VI)
Há momentos na vida em que parece que tudo vai desabar, que já não há solução para os nossos problemas… É nesses momentos que devemos acreditar
que o amanhã vai ser diferente, pois há sempre alguém ao nosso lado pronto a estender-nos a mão.
Baseada numa situação real, a história manifesta e destaca a importância de
Deus na vida das pessoas e da família.
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Celebração do adeus
e consagração a Nossa Senhora
(às 16h45, na Capelinha das Aparições)
Cântico: Avé, Maria, Mãe da Igreja (Laudate 903)
Locutor (anuncia o programa)
Palavra do Senhor Bispo
Consagração a Nossa Senhora
Cântico: Adeus...
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Oração de Agradecimento
Cada peregrino pode fazê-la, individualmente ou em grupo,
antes de regressar a casa.
Ó Deus, comunhão de amor com Jesus e o Espírito Santo,
Vós nos concedestes o tesouro precioso da fé,
nos unistes na vossa família, a Igreja,
e nos impelis a dar testemunho das vossas maravilhas.
Por Jesus e pelo Espírito Santo, com a mãe do Céu
nos trouxestes até Vós, neste Santuário de Maria.
Ela, que esteve com a comunidade cristã primitiva
e acompanha com amor materno os vossos filhos,
ajuda-nos a amar as nossas famílias,
a participarmos com zelo na sua vida e missão
e a partilhar com os outros a sua beleza.
Nós Vos agradecemos o dom desta peregrinação:
tudo o que vimos, ouvimos e sentimos,
os nossos companheiros de viagem,
aqueles com quem nos encontrámos,
as alegrias que experimentámos,
os sacrifícios que fizemos,
o silêncio que nos ajudou a reflectir...
Por tudo e por todos: muito obrigado, Senhor!
Conservai-nos sempre unidos pelos laços da fé e da caridade
e concedei-nos a graça de pôr em prática
as resoluções que tomámos.
Tudo isto Vos pedimos
por intercessão dos beatos Francisco e Jacinta Marto
e de Maria, Mãe do vosso Filho Jesus.
Ele, que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo. Ámen.
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Símbolos identificativos das vigararias
Através das paróquias são distribuídas faixas coloridas (tipo cachecol), uma cor por
Vigararia, utilizáveis noutras ocasiões. No futuro, Leiria terá a cor laranja e Porto de Mós a lilás. Este ano será ainda conforme se segue:
Batalha: vermelho
Colmeias: amarelo torrado
Fátima: amarelo
Leiria: rosa
Marinha Grande: verde
Milagres: azul escuro
Monte Real: azul claro
Ourém: branco
Porto de Mós: castanho
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Oração do biénio da família
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, origem e fonte de toda a vida,
que criastes o homem e a mulher à vossa imagem
para que, no amor recíproco, fossem família por Vós abençoada;
Abençoai todas as famílias para que guardem, fielmente,
o vosso eterno desígnio de amor.
Nós Vos damos graças pela família que nos destes:
no amor com que, em cada dia, nos acolhemos, nos ajudamos e perdoamos
ofereceis-nos uma imagem do amor com que criais toda a vida
e com que cuidais de todo o ser humano.
Ó Maria, nossa Mãe e Senhora das bodas de Caná,
com o coração de filhos, nós vos confiamos todas as famílias,
em particular, aquelas sem paz, sem afeto, sem pão, sem trabalho e alegria.
Rogai por nós ao vosso filho Jesus.
Com a doçura e a coragem de mãe, ajudai-nos a fazer o que Ele nos disser,
para que nunca se extinga a graça e a festa do amor nas nossas famílias.
Ámen!
D. António Marto
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