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Programa geral
Domingo, 13 de março

09h15 – Via Matris de 4 locais diferentes e com 7 estações
09h30 – Programa para as crianças do 5º ano da catequese (salão
do Bom Pastor, Centro Paulo VI)
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 (filme, visita à
exposição do ano do Santuário, encenação sobre Maria)
16h45 – Capelinha: adeus e ato de entrega a Nossa Senhora
Confissões: 8-9h30, capela da reconciliação (Santíssima Trindade)

Crianças do 5.º ano da catequese

09h30 – Programa no salão do Bom Pastor, no Centro Paulo VI, animado pelo Movimento da Mensagem de Fátima
10h30 – Caminhada para o recinto para participar no programa
comum da peregrinação

Escuteiros

Sábado, dia 12 - Peregrinação por área pedagógica, organizadas

por secção: caminhada com saída de vários pontos da Diocese e
atividades a partir de textos das Memórias da Irmã Lúcia.
Domingo, dia 13 - Integração na Peregrinação Diocesana

Jovens
Sábado, 12 de março

17h00
20h00
22h00
22h30

- Acolhimento na Sé de Leiria e início das atividades
- Jantar partilhado
- Dinâmica de entrada na porta Santa
- Oração Jovem na Sé de Leiria
Domingo, 13 de março

01h30 - Saída a pé para Fátima
07h00 - Chegada a Fátima - Porta Santa
07h30 - Pequeno Almoço e banho
Programa geral da peregrinação diocesana

Doentes e idosos
Domingo, 13 de março

09h30 – Acolhimento na tenda reservada
10h00 – Programa geral da peregrinação

Apresentação
Caro peregrino
Tens nas mãos o guião da 85ª peregrinação diocesana ao Santuário
de Fátima. Este acontecimento permite que nos sintamos membros
da grande família espiritual dos discípulos de Cristo, a Igreja. Na
mensagem deste ano, o nosso Bispo escreveu: “Nesta caminhada
quaresmal insere-se a nossa peregrinação diocesana a Fátima no
V domingo da Quaresma, a 13 de março, sinal do nosso caminhar
juntos como Igreja “Com Maria, Mãe de Misericórdia”.
Sobre este acontecimento anual do povo de Deus que somos, D.
António Marto disse, noutra ocasião: “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 apareceu e quis tornar sua casa, envolvendo-nos na sua ternura,
a Mãe de Jesus acolhe-nos como 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 escuta
da sua Palavra e prática de várias formas de oração.
Com este instrumento podes preparar-te e participar ativamente.
Articula-se em sete partes:
- Anúncio e convite, a fazer oportunamente.
- 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.
- Via matris 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
envolvido pela ternura de Maria. Esta peregrinação em comunhão
eclesial te leve a corresponder aos dons e apelos divinos e a transmitir
o que recebeste a quem te rodeia, 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 do 4º domingo 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 dia 13 de março, quinto domingo da quaresma,
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: “A caminho com Maria, mãe de ternura e de
misericórdia”. Como os antigos peregrinos de Jerusalém, cantemos
a nossa alegria por sermos convidados para a Casa do Senhor e de
Sua Mãe Santíssima:
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Cântico: Que alegria quando me disseram (Laudate 699)
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Leitor
O programa geral da peregrinação é o seguinte: (ler na pág. 2)
Sacerdote
A quem se propõe ir a Fátima vai ser entregue o guião do peregrino
como ajuda para melhor se viver este acontecimento.
(Distribuem-se os guiões somente aos peregrinos que vão a Fátima)

Sacerdote
Oremos: Deus misericordioso, que nos destes a Mãe do vosso Filho
como nossa Mãe, concedei–nos que, seguindo os seus ensinamentos
e com espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do reino de
Cristo. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos: Ámen.
Sacerdote: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos
conduza à vida eterna.
Todos: Ámen.
Cântico: Cantarei eternamente ... (refrão do 3.º mistério do Rosário)
Ou: Salvé, ó Mãe de Ternura (contra-capa)

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/laranja
Marinha Grande: verde
Milagres: azul escuro
Monte Real: azul claro
Ourém: branco
Porto de Mós: castanho/lilás
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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 todos os elementos da via-sacra, quem a orienta
escolhe os que achar mais oportunos. (Texto abreviado de Marco Daniel Duarte, em “Eu vim para que tenham vida. Itinerário temático do centenário das
aparições de Fátima-6º ciclo, pp. 309-327).
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V. Oremos: Senhor Jesus, Tu és o Caminho, a Verdade e a Vida. Senhor
Jesus, quero contemplar a estrada de amor que fizeste até ao Calvário,
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V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.
L/1: Do Evangelho segundo São Marcos (Mc 15, 12-15): Tomando novamen1.
Ninguém vai ao
Pai se- não por Mim.
te a palavra, Pilatos disse-lhes: “Então que quereis que faça daquele a
2. Quem
entrar por
Mimnovamente:
se- “Crucifica-o!”
rá sal-!vo.
quem chamais
rei dos judeus?” Eles gritaram
Pilatos,
desejando
agradar
à
multidão,
soltou-lhes
Barrabás;
depois
3. Quem Me segue não caminha nas trevas/mas tem a
luz da e,
vi-!
da.
de mandar flagelar Jesus, entregou-o para ser crucificado.
4. e a tenham em a- bun- dân- cia.
L/2: Senhor Jesus, vejo-te por entre tantos homens e mulheres. Distingo

5. Quem é da verdade
6 Quem acredita em Mim,/ ainda que
6.

ou- ve_a mi- nha voz.
mor- ra, vi- ve- rá.

já o teu rosto e a tua veste branca que um dia Pedro, Tiago e João
viram no monte Tabor. No palácio, teus pés descalços mostram a tua
inocência, mas as tuas mãos estão já manietadas frente aos que se
sentam nas cátedras do poder.
L/3: Senhor Jesus, contigo, nesta hora, rezo por todos os que são vítimas
de sentença iníqua.
V. Senhor, tende piedade de nós!
R. Senhor, tende piedade de nós!
Pai nosso...
Cântico: Contemplai o Caminho, a Verdade e a Vida,
Adorai o pontífice entre o céu e a terra!
R. Senhor, Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo

II Estação: Jesus abraça a cruz

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.
L/1: Do Evangelho segundo São Marcos (Mc 15, 20): Depois de o terem
escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e revestiram-no das suas
vestes. Levaram-no, então, para o crucificarem.
L/2: Senhor Jesus, inicio o teu caminho. Olho e vejo-te à frente; para
mim, vais sempre à frente. A cruz que tu abraças é a que vejo a abrir
todas as caminhadas dos teus discípulos. Por entre os soldados, os
teus pés começam a trilhar esse caminho que te conduzirá ao lugar
do Calvário. Vejo alguns dos teus amigos, ao longe… a companheira
mais presente é a cruz…
L/3: Senhor Jesus, contigo, nesta hora, rezo por todos os que não conseguem caminhar.
V. Senhor, tende piedade de nós!
R. Senhor, tende piedade de nós!
Pai nosso...
Cântico: Contemplai as feridas do Salvador,
Adorai as chagas pelas quais fomos curados!
R. Senhor, Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo

III Estação: Jesus cai sob o peso da cruz

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.
L/1: Do Livro do profeta Isaías (53, 5): Foi ferido por causa dos nossos
crimes, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos
salva caiu sobre ele, fomos curados pelas suas chagas.
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L/2: Senhor Jesus, o cortejo quer avançar, mas não pode, porque o
sentido do seu caminho está perturbado. Vergado pelo peso da cruz,
caíste… Os teus amigos estão ao longe, veem de longe e sofrem contigo.
Também eles se vão esvaziando de todas as certezas e lembrarão as
tuas palavras.
L/3: Senhor Jesus, contigo, nesta hora, rezo por todos os que perdem
as forças e caem:
V. Senhor, tende piedade de nós!
R. Senhor, tende piedade de nós!
Pai nosso...
Cântico: Contemplai a Cruz da morte do Senhor,
Adorai Aquele que vive para sempre!
R. Senhor, Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo

IV Estação: Jesus encontra Sua Mãe

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.
L/1: Do Evangelho segundo São Lucas (Lc 2, 34.51b): 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”. Sua mãe guardava todas estas coisas
no seu coração.
L/2: Senhor Jesus, o caminho detém-se por uns instantes e até os mais
longínquos olhares se envolvem na comoção. São porventura os instantes mais curtos da vida de uma mãe, mas a humanidade detém-se
neste encontro entre o mais belo dos filhos dos homens e a mais bela
das criaturas de Deus. Mesmo neste encontro Ela, a mulher das dores,
dá-te a primazia e com o seu olhar, com o seu gesto e com o seu coração
diz a todos: “fazei o que Ele vos disser”. E ainda hoje as gerações a
proclamam bem-aventurada, porque acreditou.
L/3: Senhor Jesus, contigo, nesta hora, rezo por todo aquele que quer
ser teu irmão, tua irmã e tua mãe.
V. Senhor, tende piedade de nós!
R. Senhor, tende piedade de nós!
Pai nosso...
Cântico: Contemplai o filho de Maria, nossa Mãe,
Adorai O que é verdadeiramente filho de Deus!
R. Senhor, Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo
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V Estação: O Cireneu ajuda Jesus a levar a cruz

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.
L/1: Do Evangelho segundo São Lucas (23, 26): 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.
L/2: Senhor Jesus, o peso da tua cruz tem a marca da tua pregação.
Nela vemos também o sinal da comunhão fraterna cujos laços vinculam solidariedades humanas e divinas. Todos os braços são fortes ou
fracos, conforme o coração é forte ou fraco, para abraçar esse sinal
claro onde está a nossa glória. O jugo tornar-se-á mais leve, porque é
suportado pelo amor que o teu coração ajoelhado emana.
L/3: Senhor Jesus, contigo, nesta hora, rezo por todos os que se fazem
transportadores da cruz do seu irmão.
V. Senhor, tende piedade de nós!
R. Senhor, tende piedade de nós!
Pai nosso...
Cântico: Contemplai que não há dor semelhante à Sua dor,
Adorai a alegria que brota da árvore da Vida!
R. Senhor, Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo

VI Estação: A Verónica limpa o rosto de Jesus

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.
L/1: Do Livro dos Salmos (Sl 80, 19): Senhor, nosso Deus, fazei-nos voltar.
Mostrai-nos o Vosso rosto e seremos salvos.
L/2: Senhor Jesus, por entre tantos sulcos infligidos pelos gestos mais terríveis que açoitam, a dor humana faz nascer a face luminosa do mais belo
rosto que algum dia foi visto na Terra. Alguns não percebem porque estás
parado diante de uma mulher e continuam a querer chegar ao momento
da morte. Mas o caminho que te leva ao Calvário é agora a prova de que
as palavras antigas se concretizam na nossa vida: os nossos olhos contemplam já a tua bondade e a tua face é para nós o rosto do Deus vivo.
L/3: Senhor Jesus, contigo, nesta hora, rezo por todos os que procuram
manter a veste batismal com o brilho da tua face.
V. Senhor, tende piedade de nós! / R. Senhor, tende piedade de nós!
Cântico: Contemplai Sua cabeça coroada,
Adorai o Rei do céu e da terra no trono da Cruz!
R. Senhor, Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo
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VII Estação: Jesus cai pela segunda vez

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.
L/1: Do Evangelho segundo São Lucas (Lc 22, 44): Cheio de angústia,
pôs-se a orar mais instantemente, e o suor tornou-se-lhe como grossas
gotas de sangue, que caíam na terra.
L/2: Senhor Jesus, o cortejo da dor detém-se novamente, pois as forças
humanas desfalecem. Só a tua cruz pode ser pontífice para chegarmos à
vitória, ainda que não entendamos a razão pela qual tenhamos de cair
tantas vezes, ainda que não entendamos a razão pela qual tenhamos
de te ver caído por terra.
L/3: Senhor Jesus, contigo, nesta hora, rezo por todos os que não entendem o sofrimento:
V. Senhor, tende piedade de nós!
R. Senhor, tende piedade de nós!
Pai nosso...
Cântico: Contemplai a cruz de vida adornada,
Adorai o preço da nossa salvação!
R. Senhor, Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo

VIII Estação: Jesus encontra as mulheres de Jerusalém

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.
L/1: Do Evangelho segundo São Lucas (Lc 23, 27-28): 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”.
L/2: Senhor Jesus, ouço tantas vozes ao teu redor. Agora ouço os gritos e
gemidos de umas mulheres que todos consideram piedosas. Para além
das vozes das mulheres, ouve-se a voz da profecia: também hoje a
humanidade continua a chorar, por si e pelos seus filhos.
L/3: Senhor Jesus, contigo, nesta hora, rezo por todos os que hoje continuam a chorar e a sofrer por amor do Reino:
V. Senhor, tende piedade de nós!
R. Senhor, tende piedade de nós!
Pai nosso...
Cântico: Contemplai o verde ramo, a verdadeira vide,
Adorai a vinha santa da cruz florida!
R. Senhor, Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo
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IX Estação: Jesus cai pela terceira vez

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.
L/1: Do livro das Lamentações (Lam 3, 27-30): É bom para o homem suportar o jugo desde a sua juventude. Que esteja solitário e silencioso,
quando o Senhor o impuser sobre ele; que ponha sua boca no pó: talvez
haja esperança! Que dê sua face a quem o fere e se sacie de opróbrios.
L/2: Senhor Jesus, estão todos de pé e o teu corpo confunde-se com a
terra, com essa horizontalidade que leva ao aniquilamento de Deus.
De condição divina, não te vales da igualdade com Deus, mas deixas-te
prostrar sublinhando que a entrega chega ao ponto reverencial diante
do ser humano. Que Deus é este que está com os homens deste modo?
És tu, Senhor Jesus, o Deus companheiro da humanidade que caminha.
L/3: Senhor Jesus, contigo, nesta hora, rezo por todos os que olham para
Deus como se fossem deuses.
V. Senhor, tende piedade de nós!
R. Senhor, tende piedade de nós!
Pai nosso...
Cântico: Contemplai o peso do madeiro,
Adorai o jugo da suavidade!
R. Senhor, Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo

X Estação: Jesus é despojado das vestes

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.
L/1: Do Livro dos Salmos (Sl 22, 18): Repartem entre si as minhas vestes
e sorteiam a minha túnica.
L/2: Senhor Jesus, rodeiam-te, de forma solene, porque o passo seguinte
é símbolo de todas as humilhações. Depois de todo o caminho feito de
sulcos de sangue, sofres agora a maior das indignidades e o teu corpo
fica exposto. És despojado dos benefícios da civilização, como sinal
claro de que nada mereces. Tudo te é tirado.
L/3: Senhor Jesus, contigo, nesta hora, rezo por todos os que são ludibriados e objeto de abuso no corpo e na alma.
V. Senhor, tende piedade de nós! / R. Senhor, tende piedade de nós!
Pai nosso...
Cântico: Contemplai Aquele que foi levantado da terra,
Adorai O que agora atrai a si todas as coisas!
R. Senhor, Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo
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XI Estação: Jesus é pregado na cruz

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.
L/1: Do Evangelho segundo São João (Jo 19, 16.19): Então entregou-o
para ser crucificado. Pilatos redigiu um letreiro e mandou pô-lo sobre
a cruz. Dizia: “Jesus Nazareno, Rei dos Judeus”.
L/2: Senhor Jesus, sinto a azáfama dos trabalhos que te prendem a essa
cruz. E quanto mais observo mais vejo que os rostos dos que te crucificam têm a fisionomia de todos os continentes, de todos os lugares,
de todos os tempos, de todas as gerações. Assim ficas exposto aos
quatro cantos do mundo, atraindo todos a ti.
L/3: Senhor Jesus, contigo, nesta hora, rezo pela conversão de todos
quantos levantam os seus braços contra o justo e crucificam os inocentes:
V. Senhor, tende piedade de nós!
R. Senhor, tende piedade de nós!
Pai nosso...
Canto: Contemplai o alto do Calvário,
Adorai a Cruz da nossa Redenção!
R. Senhor, Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo

XII Estação: Jesus morre na cruz

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.
L/1: Do Evangelho segundo São João (Jo 25-27): Junto à cruz de Jesus,
estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas, e
Maria de Magdala. Ao ver sua mãe e, junto dela, o discípulo que Ele
amava, Jesus disse a sua mãe: “Mulher, eis o teu filho”. Depois disse ao discípulo: “Eis a tua mãe”. E, desde aquela hora, o discípulo
recebeu-A em sua casa.
L/2: Senhor Jesus, “tudo está consumado”. Assim te o ouvimos, depois
de subires ao trono real que é tálamo nupcial e altar da nova aliança,
ouvimos todas as tuas palavras. Ouvimos-te dizer: “Pai, nas tuas mãos
entrego o meu espírito”. Perante os olhos da humanidade, ergue-se o
mais impressionante quadro da história que tem a cruz por seu centro:
a morte e a vida iniciam o duelo admirável.
L/3: Senhor Jesus, contigo, nesta hora, rezo por todos os que em cada
dia morrem, vítimas do ódio e da violência.
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V. Senhor, tende piedade de nós!
R. Senhor, tende piedade de nós!
Pai nosso...
Canto: Contemplai Aquele que trespassaram,
Adorai o Amor que nos salvou!
R. Senhor, Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo

XIII Estação: Jesus é descido da cruz

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.
L/1: Do Evangelho segundo São Mateus (Mt 27, 54-56): O centurião e os
que com ele guardavam Jesus disseram: “Este era verdadeiramente
o Filho de Deus!” Estavam ali, a observar de longe, muitas mulheres.
Entre elas, estavam Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago e de José,
e a mãe dos filhos de Zebedeu.
L/2: Senhor Jesus, continuo no monte calvário, mas a tua cruz já está
ao longe, totalmente despida. O teu trono é agora Maria tua mãe é
também a mãe que há instantes nos deste. O seu regaço agiganta-se
cada vez mais, pois é lugar de acolhimento para os teus discípulos que
querem formar um corpo, o teu corpo.
L/3: Senhor Jesus, contigo, nesta hora, rezo por todos os que sofrem a
perda dos seus amigos.
V. Senhor, tende piedade de nós!
R. Senhor, tende piedade de nós!
Pai nosso...
Canto: Contemplai o Seu lado aberto,
Adorai o lugar de onde nasceu a Igreja!
R. Senhor, Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo

XIV Estação: Jesus é depositado no sepulcro

V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.
L/1: Do Evangelho segundo São João(Jo 19, 38-40): Depois disto, José de
Arimateia pediu a Pilatos que lhe deixasse levar o corpo de Jesus. E
Pilatos permitiu-lho. Veio, pois, e retirou o corpo. Nicodemos apareceu
também trazendo uma mistura de perto de cem libras de mirra e aloés.
Tomaram então o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho
com os perfumes, segundo o costume dos judeus.
L/2: Senhor Jesus, já descemos do Calvário e trouxemos o teu corpo. O
regaço de tua mãe era imagem da terra que agora se abre para aco-

13

lher a salvação. Ficarás no sepulcro novo, no qual entras como rei da
glória. Não tardará que cantemos juntos: “o Príncipe da vida, morto,
reina vivo”. Não tardará que a semana conheça mais um dia, o oitavo
dia, o dia da nova criação.
L/3: Senhor Jesus, contigo, nesta hora, rezo por todos os que contigo
querem ressuscitar.
V. Senhor, tende piedade de nós!
R. Senhor, tende piedade de nós!
Pai nosso...
Cântico: Contemplai Aquele que adormece tranquilo,
Adorai a paz e o repouso eterno!
R. Senhor, Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo

Oração final
Senhor Jesus, o mistério da tua Páscoa redentora recapitula toda a obra
da criação e continua a ecoar no nosso mundo: em Fátima, ouço ressoar
o teu Evangelho, aqui proclamado pelos lábios da Senhora do Rosário,
a Virgem das Dores, e sinto os nossos dramas envolvidos pelo amor da
tua Paixão, Morte e Ressurreição. Senhor Jesus, faz-me peregrino da Tua
Paixão e participante da Tua Gloriosa Ressurreição.
R. Ámen.
V. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida
eterna.
R. Ámen.
Cântico: Contemplai Aquele que esteve morto e agora vive para sempre,
Adorai Aquele que tem as chaves da morte e do abismo!
R. Senhor, Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo
Contemplai Jesus Cristo ressuscitado,
Adorai o Senhor, Caminho, Verdade e Vida!
R. Senhor, Vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo
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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 - 09h30)

Celebrar o sacramento da reconciliação
A valorização do sacramento da reconciliação é um dos aspetos
que mais deve caraterizar a renovação espiritual e pastoral do Ano
da Misericórdia. Neste sentido, o Papa faz um apelo premente:
“Com convicção ponhamos novamente o sacramento da reconciliação no centro, porque permite tocar sensivelmente a grandeza da
misericórdia. Será, para cada penitente, fonte de verdadeira paz
interior”(MV 17).
Por conseguinte, é necessário redescobrir a importância deste
sacramento. Embora todos os sacramentos sejam sinal da misericórdia de Deus, o sacramento da penitência e da reconciliação é o
momento e o lugar em que experimentamos a compaixão de Deus
do modo mais direto, mais imediato, mais íntimo e mais concreto e
recebemos o dom do perdão quando em nome de Jesus nos é dito:
“Os teus pecados estão perdoados”, com a fórmula da absolvição.
Antes de colocar o acento nas obras do penitente ou na fadiga
da confissão, devemos colocá-lo primeiramente na confiança na
graça do perdão, no que Deus é capaz de realizar em nós. Assim,
na catequese e na pastoral deve-se evidenciar que se trata de um
sacramento da cura e, por isso, da alegria: a alegria do perdão, do
regresso à casa do Pai, da cura das feridas interiores, da reconciliação
com Deus e com os outros, de reencontrar e aprofundar o gosto do
bem, de readquirir a serenidade e a paz interior, de progredir no
caminho da conversão
A atitude dos ministros do sacramento – os confessores – deve
ser a de um pai. A sua primeira tarefa é acolher mesmo quem se
encontra em situações difíceis: um acolhimento cordial, compassivo,
paciente e respeitador da dignidade e da história pessoal de cada
penitente. Enfim, como afirma o Papa Francisco, “todos deveriam sair
do confessionário com a felicidade no coração, com o rosto radiante
de esperança”. (A. Marto, Mensagem para a Quaresma, 5/2/2016)
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CELEBRAÇÃO COMUNITÁRIA
Introdução
Vivemos este tempo de Quaresma em pleno desenrolar do ano
jubilar da misericórdia e, contemplando a Paixão de Cristo, que
sempre nos move e nos comove, para a compaixão com o próximo.
Esta compaixão manifesta-se, não como uma simples pena ou lamento, por quem sofre, mas sobretudo como amor capaz de sofrer
com quem sofre. No final da nossa vida, seremos julgados por este
amor em ato, pelas obras de misericórdia, que tivermos praticado
ou não! Jesus olha para nós e diz-nos: «sempre que o fizeste a um
dos meus irmãos a mim o fizestes», sempre que o deixastes de fazer
a um dos meus irmãos a mim o deixaste de fazer»! (cf Mt.25,39-40).
Vamos examinar, com verdade, a nossa consciência, escutando o
evangelho, meditando nas 14 obras de misericórdia, sete corporais
e sete espirituais. Façamo-lo, como exercício concreto de avaliação
do grau de compaixão, que há no nosso coração.
Cântico inicial: Onde há caridade e amor aí habita Deus ... (Lau 625)
Presidente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo!
Todos: Ámen.
Presidente:
Irmãos, a glória e a paz de Deus, nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso
Senhor, que nos amou e nos lavou dos pecados no seu sangue,
estejam convosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Presidente: OREMOS.
Ó Deus, Pai, rico em misericórdia e cheio de compaixão: concedei-nos a graça de ser movidos e fortalecidos pelo vosso amor, de
modo que trazendo em nós, as marcas da paixão do vosso Filho,
sejamos também testemunhas da sua compaixão junto dos que
mais sofrem. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo!
Todos: Ámen.
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Leitura da palavra de Deus (Mt 25, 31-46)
Evangelho de N. Sr. Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Quando o Filho
do homem vier na sua glória com todos os seus Anjos, sentar-Se-á
no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença
e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos
cabritos; e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua
esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde,
benditos de meu Pai; recebei como herança o reino que vos está
preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e destes-Me de comer; tive sede e destes-Me de beber; era peregrino e Me
recolhestes; não tinha roupa e Me vestistes; estive doente e viestes
visitar-Me; estava na prisão e fostes ver-Me’. Então os justos Lhe
dirão: ‘Senhor, quando é que Te vimos com fome e Te demos de
comer, ou com sede e Te demos de beber? Quando é que Te vimos
peregrino e Te recolhemos, ou sem roupa e Te vestimos? Quando
é que Te vimos doente ou na prisão e Te fomos ver?’. E o Rei lhes
responderá: ‘Em verdade vos digo: Quantas vezes o fizestes a um
dos meus irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes’. Dirá então
aos que estiverem à sua esquerda: ‘Afastai-vos de Mim, malditos,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque
tive fome e não Me destes de comer; tive sede e não Me destes
de beber; era peregrino e não Me recolhestes; estava sem roupa
e não Me vestistes; estive doente e na prisão e não Me fostes visitar’. Então também eles Lhe hão de perguntar: ‘Senhor, quando
é que Te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa,
doente ou na prisão, e não Te prestámos assistência?’ E Ele lhes
responderá: ‘Em verdade vos digo: Quantas vezes o deixastes de
fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a Mim o
deixastes de fazer’. Estes irão para o suplício eterno e os justos
para a vida eterna».
Palavra da salvação.
Breve homilia
«Vinde, benditos de meu Pai; recebei como herança o reino»
“Cristo, isto é, a misericórdia celeste, vem cada dia bater à porta
da tua casa: não vem só espiritualmente à porta da tua alma, mas
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vem também materialmente à porta da tua casa. Porque, cada vez
que um pobre se aproxima da tua casa, é, sem qualquer dúvida, Cristo
que vem, Ele que disse: «Quantas vezes o fizestes a um dos meus
irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes.» Não endureças, pois, o
teu coração; dá algum  dinheiro a Cristo, de quem desejas receber o
Reino; dá um pouco de pão Àquele de quem esperas receber a vida;
acolhe-O em tua casa, para que Ele te receba no paraíso; dá-Lhe
esmola, para que em troca Ele te dê a vida eterna.
Que audácia a tua, quereres reinar no céu com Aquele a quem
recusas esmola neste mundo! Se O receberes durante esta viagem
terrena, Ele te acolherá na sua felicidade eterna; se O desprezares
aqui na tua pátria, Ele afastará de ti o seu olhar na glória. Diz o
salmo: «Na tua cidade, Senhor, desprezas a imagem deles» (Sl 72,20
vulg.); se, na nossa cidade, isto é, nesta vida, desprezarmos os que
foram feitos à imagem de Deus (Gn 1,26), é bem possível que sejamos
rejeitados na sua cidade eterna. Praticai, pois, a misericórdia aqui em
baixo; [...] graças à vossa generosidade, ouvireis esta feliz palavra:
«Vinde, benditos de meu Pai; recebei como herança o reino.»” (São
Cesário de Arles, bispo, 470-543)
(momento de silêncio)

Revisão de vida (exame de consciência)

1. Dar de comer a quem tem fome
Disse Jesus: «Felizes de vós os que agora tendes fome, porque
sereis saciados… Ai de vós, os que agora tendes fartura, porque
ireis passar fome!» (Lc 6,21.25). (silêncio)
Oração:
- Perdoai-me, Senhor, pelas vezes em que fui insensível à fome e
às necessidades, materiais ou espirituais, dos meus irmãos mais
pobres!
- Enviai-me a todos quantos têm fome e sede de justiça, fome e
sede de Ti e do verdadeiro sentido de vida!
2. Dar de beber a quem tem sede
«Quem der de beber a um destes pequeninos, ainda que seja somente um copo de água fresca, por ser meu discípulo, em verdade
vos digo: não perderá a sua recompensa.» (Mt 10,42). (silêncio)

18

Oração:
- Perdoai-me, Senhor, pela minha incapacidade de viver em serviço
desinteressado, atento e livre, para com todos aqueles que me
possam procurar!
- Conduzi-me a dar de beber a quem tem sede de amor, de paz
e de esperança.
3. Vestir os nus
«Observai com crescem os lírios: não fiam nem tecem… Se Deus
veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, quanto mais fará por vós, gente de pouca fé.»
(Lc 12,27-28) (silêncio)
Oração:
- Perdoai-me, Senhor, pela falta de atenção àqueles que me rodeiam, para que possa atendê-los na sua nudez mais profunda,
percebendo os apelos que emitem mesmo sem serem ouvidos;
- Fazei-me despojar de tudo o que está a mais em mim e de tudo
que me impede de viver no abandono à Providência em cada dia!
4. Dar pousada aos peregrinos
«Zaqueu, desce depressa, porque eu hoje preciso de ficar em tua
casa… Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria.» (Lc
19,5-6). (silêncio)
Oração:
- Perdoai-me, Senhor, pelas vezes em que fecho as portas do meu
coração àqueles que colocais no meu caminho, como sinal da
vossa presença!
- Tornai-me atento aos sinais de indigência, entre aqueles que
encontro pelo caminho!
5. Visitar os doentes
«Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre
ela, e imediatamente, a mulher se endireitou e começou a louvar
a Deus.» (Lc 13,12-13) (silêncio)
Oração:
- Perdoai-me, Senhor, porque nem sempre o meu coração está disponível
para vos acolher, deixando-me compadecer com as dores dos outros;
- Vinde fortalecer a minha vontade para que eu seja capaz de
passar das boas intenções ao compromisso em favor dos que mais
precisam de minha compaixão!
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6. Visitar os presos
«Quando te vimos doente ou na prisão, fomos visitar-te?... Sempre
que fizeste isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim
mesmo o fizeste.» (Mt 25,39-40) (silêncio)
Oração:
- Perdoai-me, Senhor, por nem sempre compreender as limitações
de quem sofre por má conduta pessoal, familiar ou social;
- Por vosso amor, tornai-me próximo de quem mais precisa de vós,
de quem está preso a cadeias… físicas, psicológicas ou morais.
7. Dar sepultura aos mortos
«Se o grão de trigo, lançado à terra, não morrer, fica só; mas, se
morrer, dá muito fruto.» (Jo 12,24) (silêncio)
Oração:
- Senhor Jesus, perdoai-me, porque nem sempre aceito, de boa
vontade, a morte dos meus amigos, e nem sempre me mostro capaz
de consolar quem sofre no seu luto!
- Manifestai todo o poder do amor, em cada um de nós que acredita
que sois o Senhor da vida eterna.
8. Dar bom conselho
«Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela
e deitar adubo. Quem sabe, talvez venha a dar fruto! Se não der,
então cortá-la-ás.» (Lc 13,8-9) (silêncio)
Oração:
- Perdoai-me, Senhor, pelas palavras vás, superficiais, inúteis e
irrefletidas, com que influenciei a conduta dos mais fracos!
- Fazei-me dar bons conselhos, sobretudo inspirados na vossa
Palavra!
9. Ensinai os ignorantes
«Não julgueis e não sereis julgados; não condeneis e não sereis
condenados; perdoai e sereis perdoados.» (Lc 6,37). (silêncio)
Oração:
- Perdoai-me, Senhor, pelo mau juízo e preconceitos, em relação
àqueles que julgo conhecer;
- Fazei-me ensinar os ignorantes, mais pelo testemunho eloquente
da minha vida do que por meio de palavras vazias e orgulhosas!
10. Corrigir os que erram
«Amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Desejai
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o bem aos que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam» (Lc 6,27-28). (silêncio)
Oração:
- Perdoai-me, Senhor, por estar sempre mais pronto a corrigir com
arrogância do que a educar e a consolar, com ternura!
- Purificai os meus pensamentos de egoísmo, de malícia e de posse
e livrai-me de toda a presunção de superioridade em relação aos
outros.
11. Consolar os tristes
«Se alguém quer seguir-me, renuncie a si mesmo, tome cada dia
a sua cruz e siga-Me» (Lc 9,23). (silêncio)
Oração:
- Perdoai-me, Senhor, pelo meu olhar desatento aos sinais de
tristeza, que surgem à minha volta!
- Fazei-me aliviar a dor e o sofrimento dos outros, sobretudo dos
mais tristes, sós e marginalizados!
12. Perdoar as injúrias
«Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas não perdereis um só cabelo. É permanecendo firmes que ireis ganhar a
vida.» (Lc 21,17-19). (silêncio)
Oração:
- Perdoai-me, Senhor, pela forte indignação que sinto em relação
a quem me ofendeu, em vez de manifestar por ele uma grande
compaixão!
- Fazei de mim instrumento verdadeiro de perdão e fraternidade…!
13. Sofrer com paciência as fraquezas do próximo
«Assim também vós: quando tiverdes cumprido tudo o que vos
mandarem fazer, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer.» (Lc 17,10). (silêncio)
Oração:
- Perdoai a minha incapacidade de acolher a fraqueza do irmão, e
de me precipitar na difamação e no comentário inútil!
-Tornai-me capaz de saber perdoar sem reservas, sobretudo a quem
me possa ter ofendido ou agravado mais;
14. Rogar a Deus por vivos e defuntos
«Se não escutam Moisés e os profetas mesmo que um dos mortos
ressuscite, eles não ficarão convencidos.» (Lc 16,31). (silêncio)
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Oração:
- Perdoai-me, Senhor, por julgar mal a vossa misericórdia, desconfiando do vosso perdão, em relação aos que partiram antes de mim!
- Fazei-me rezar e celebrar sempre a eucaristia como sinal eficaz
da comunhão eterna com todos os filhos de Deus, porque para Ti,
todos vivem!
Presidente:
Cristo sofreu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos
os Seus passos e entregou-Se voluntariamente à morte, para nos
curar pela Suas chagas. Peçamos perdão a Deus, por nós e por todos
os homens, reconhecendo que somos pecadores:
Confissão: Confesso a Deus todo poderoso...

Reconciliação individual
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 procurar
promover em mim e nos meus comportamentos?

Presidente:
Agora, como sinal de conversão, e antes de dizermos a oração,
que o Senhor nos ensinou, proponha-se cada um levar a cabo alguma boa obra, algum gesto de compaixão para com o próximo:
partilhar bens com quem passa necessidade, visitar doentes, ir ao
encontro de quem está abandonado ou vive em solidão, reparar
alguma injustiça na família ou na comunidade...
Pai nosso
Presidente:
Senhor, Pai santo, que nos renovastes à imagem do vosso filho,
concedei-nos, a nós que experimentámos a vossa misericórdia,
a graça de ser, no mundo, sinal do vosso amor.
Por Nosso senhor Jesus Cristo, vosso filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos: Ámen.
A seguir, o sacerdote abençoa todos os fiéis.

Cântico: Cantarei eternamente ... (Laudate 214)
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OS PASSOS DA CONFISSÃO INDIVIDUAL
1. Na igreja – Tempo de oração e encontro 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 da página seguinte e medita-o alguns minutos
Consciência do pecado
Exame de consciência, seguindo a proposta que vem adiante
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
Faz esta oração de ação de graças:
A minha alma glorifica o Senhor *
E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Porque pôs os olhos na humildade da sua Serva: *
De hoje em diante me chamarão bem-aventurada
todas as gerações.
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O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: *
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração *
Sobre aqueles que o temem.
Manifestou o poder do seu braço *
E dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos *
E exaltou os humildes.
Aos famintos encheu de bens *
E aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu a Israel, seu servo, *
Lembrado da sua misericórdia,
Como tinha prometido a nossos pais, *
A Abraão e à sua descendência para sempre
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, *
Como era no princípio, agora e sempre. Amen.
Faz o que o sacerdote te indicou (“Penitência” ou “satisfação”)
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Caminhada ou viagem
para Fátima
Madrugada de Domingo, 13 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. 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 do 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.
Cântico: Salvé, ó Mãe de Ternura (hino da peregrinação; contra-capa)
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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.

Nota
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 vigararias:

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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Via Matris

A caminho da Capelinha, em Fátima - 09h15
Os peregrinos juntam-se em 4 locais diferentes conforme se indica a seguir
e iniciam a Via Matris. 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.
Texto extraído e adaptado de: http://www.servidimaria.net/sitoosm/po/risorse/liturgia/mariale_servorum/via_matris/via_matris2.pdf

Concentração das vigararias para a Via Matris
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

Caminhadas e entradas dos peregrinos no Santuário:
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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“Decalcado no modelo da Via-Sacra (de Jesus), surgiu o exercício de piedade
da Via Matris dolorosae ou simplesmente a Via Matris. A intuição fundamental
consiste em considerar toda vida da Virgem Maria, desde o anúncio profético de
Simeão (cf. Lc 2, 34-35) até à morte e sepultura do Filho, como uma caminhada
de fé e de dor: um caminho articulado precisamente em ‘sete estações’, correspondentes às ‘sete dores’ da Mãe do Senhor”. As estações da Via Matris são
etapas daquela caminhada de fé e de dor, na qual a Virgem precedeu a Igreja e
que esta deverá percorrer até ao fim dos séculos” (cf Diretório sobre a Piedade
popular e a Liturgia, n. 136-137).

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, 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 primeiro ano de um biénio dedicado a Maria, como
mãe de ternura e de misericórdia. “Feliz de ti que acreditaste” é
o lema. Nesta caminhada, vamos seguir os passos de dor que Maria
deu a fim de acompanhar o seu filho, Jesus, ao longo da sua vida
Façamos desta caminhada um momento de meditação e oração
unidos a Maria, pedindo-lhe que encha as nossas vidas e a de todos
os homens de ternura e de misericórdia. Procuremos caminhar em
silêncio e participemos sempre que formos convidados a fazê-lo,
nomeadamente através do canto.
Cantemos: Quem poderá subir à montanha do Senhor (Laudate 709)

Primeira estação
A PROFECIA DE SIMEÃO
A - Do Evangelho de São Lucas (2, 22.25a.34-35)
Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei
de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para O apresentar ao
Senhor... Ora, em Jerusalém vivia um homem piedoso e justo,
chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel... Simeão
abençoou-os e disse a Maria: «Este menino será causa de queda e
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de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. E a ti, uma espada traspassará tua alma, e assim serão
revelados os pensamentos de muitos corações».
L - Reflexão
Pensemos nas mães dos dias de hoje que veem seus filhos levados
à morte, vítimas das guerras, da fome e de todo tipo de violência.
A “espada” continua a traspassar o coração de muitas mães. O
homem e a mulher foram feitos para ter vida e vida em abundância
e não para morrer, vítimas das “espadas” da maldade humana.
A - Oração
Deus nosso Pai, pelas palavras de Simeão, predisseste uma vida de
sofrimento para a mãe do teu Filho. Concede, nós te pedimos, que
seguindo o exemplo da Virgem Maria, cujo coração foi traspassado
pela espada da dor, saibamos enfrentar os sofrimentos da vida
presente e ser solidários com o sofrimento dos irmãos. Por Cristo
nosso Senhor. Amém!
Invocações
A. Ave, Maria, cheia de graça...
T. Santa Maria, mãe de Deus...
A. Nossa Senhora das Dores.
T. Rogai por nós!

Segunda estação
A FUGA PARA O EGITO
A - Do Evangelho de São Mateus (2,13-15)
Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em
sonho a José e disse-lhe: «Levanta-te, toma o menino e sua mãe e
foge para o Egito! Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai
procurar o menino para o matar». José levantou-se, de noite, com
o menino e a mãe, e partiu para o Egito e lá ficou até a morte de
Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta:
“Do Egito chamei o meu filho”.
L - Reflexão
Quantos, hoje, vivem em constante exílio e migração, fugindo dos
Herodes atuais, chamados perseguição política, racismo, conflitos
étnicos, fome, desemprego, falta de moradia, de assistência médica e de educação, sempre buscando, no desconhecido, melhores
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condições de vida! A história repete-se. É o desterro forçado da
Família de Nazaré que se prolonga na história da humanidade.
A - Oração
Deus nosso Pai, fizeste da Virgem Maria, mãe do teu Filho, a mulher
forte que conheceu a pobreza e o sofrimento, a fuga e o exílio.
Nós te pedimos, que, seguindo o exemplo da Virgem das Dores,
saibamos lutar para defender a vida e os direitos fundamentais da
pessoa humana contra as injustiças e a perseguição dos prepotentes. Por Cristo nosso Senhor. Amém!
Invocações
A. Ave, Maria, cheia de graça...
T. Santa Maria, mãe de Deus...
A. Nossa Senhora das Dores
T. Rogai por nós!

Terceira estação
A PERDA DE JESUS NO TEMPLO
A - Do Evangelho de São Lucas (2, 41-49)
Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da
Páscoa. Quando o menino completou doze anos, eles foram à festa,
como de costume. Terminados os dias da festa, quanto voltavam,
Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais se apercebessem.
Pensando que se encontrasse na caravana, caminharam um dia
inteiro. Começaram então a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Mas como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém,
procurando-o. Depois de três dias, encontraram-no no templo,
sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas.
L - Reflexão
Em nossos dias, é viva e dramática a situação de tantas crianças
perdidas, que vagueiam pelas ruas e praças das grandes cidades,
fugidas de casa ou roubadas às suas famílias, matriculadas pelo
destino na escola das drogas, da prostituição e da violência, alvo
elas próprias de todo tipo de abusos. São as “crianças de rua” que
vemos nos noticiários televisivos: maltrapilhas, sujas, dormindo
na rua, pedindo esmola, assaltando quem passa.
A - Oração
Deus nosso Pai,por três dias, aflitos, Maria e José procuraram
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seu filho Jesus. Nós te pedimos que, amparados pela Virgem das
Dores, busquemos sempre na penitência e na conversão o reencontro com o teu Filho, e sejamos solidários com tantas crianças,
que vagueiam pelas ruas e praças de nossas cidades, vítimas da
injustiça social, da desagregação familiar e da violência. Por Cristo
nosso Senhor. Amém!
Invocações
A. Ave, Maria, cheia de graça...
T. Santa Maria, mãe de Deus...
A. Nossa Senhora das Dores
T. Rogai por nós!

Quarta estação
O ENCONTRO COM JESUS NO CAMINHO DO CALVÁRIO
A - Do Evangelho de São Lucas (23,26-28)
Enquanto levavam Jesus, tomaram um certo Simão de Cirene, que
voltava do campo, e mandaram-no carregar a cruz atrás de Jesus.
Seguia-o uma grande multidão do povo, bem como de mulheres
que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se
para elas e disse: “Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim!
Chorai por vós mesmas e por vossos filhos!”
L - Reflexão
Ao sofrimento físico de Jesus junta-se o sofrimento daquela que
vê o filho, que passara a vinda pregando e fazendo o bem, ser incompreendido, injustiçado, caluniado, vilipendiado e condenado à
morte de cruz. Jesus e Maria unem-se na dor para realizar a obra de
redenção da humanidade. Quem nunca viu, nos dias de hoje, mães
perderem seus filhos, vítimas da violência e da maldade humana?
A - Oração
Deus nosso Pai, o teu filho Jesus e Maria, sua mãe, encontraram-se
no caminho do Calvário. Nós te pedimos que, seguindo o exemplo
da Virgem das Dores, saibamos ir ao encontro dos que sofrem,
compreendendo, compadecendo-nos e aliviando as suas dores.
Por Cristo nosso Senhor. Amém!
Invocações
A. Ave, Maria, cheia de graça...
T. Santa Maria, mãe de Deus...
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A. Nossa Senhora das Dores
T. Rogai por nós!

Quinta estação
MARIA AO PÉ DA CRUZ
A - Do Evangelho de São João (19,25-27)
Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe,
Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao
lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: “Mulher, eis
o teu filho!” Depois, disse ao discípulo: “Eis a tua mãe!” A partir
daquela hora, o discípulo a acolheu junto de si.
L - Reflexão
Basta olhar ao nosso redor, abrir um jornal ou ver um noticiário
de televisão, para constatarmos quantas cruzes afligem a humanidade de hoje. “Toda criação espera ser libertada da escravidão”,
exclama São Paulo (Rm 8,21). Que fazer? É nosso dever de cristãos
colocar-nos aos pés dessas cruzes, onde o Filho do Homem continua
a ser crucificado nos irmãos e irmãs, para lhes levar conforto e
esperança de libertação. Maria, a mãe da misericórdia e da compaixão, dá-nos exemplo. Seja ela a nossa imagem-guia.
A - Oração
Deus nosso Pai, ao pé da cruz uniste a Virgem Maria aos sofrimentos
do teu Filho, como colaboradora na redenção da humanidade. Nós
te pedimos que, seguindo o exemplo da Virgem das Dores, saibamos colocar-nos aos pés das inúmeras cruzes dos nossos irmãos
e irmãs, para lhes levar conforto e esperança de libertação. Por
Cristo nosso Senhor. Amém!
Invocações
A. Ave Maria, cheia de graça...
T. Santa Maria, Mãe de Deus...
A. Nossa Senhora das Dores,
T. Rogai por nós!

Sexta estação
MARIA RECEBE NOS BRAÇOS O CORPO DE JESUS
A - Do Evangelho de São Marcos (15,43-46a)
José de Arimateia, membro respeitável do Sinédrio, que também
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esperava o reino de Deus, cheio de coragem foi a Pilatos pedir o
corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus
estava morto. Chamou o centurião e perguntou se tinha morrido
havia muito tempo. Informado pelo centurião, Pilatos entregou o
corpo a José. Ele comprou um lençol de linho, desceu Jesus da
cruz e envolveu-o no lençol.
L - Reflexão
Abraçar a dor do irmão, abraçar a causa dos pobres, dos excluídos,
dos doentes, dos angustiados e deprimidos, não é para os fracos.
É para os fortes. Para aqueles que, como Maria, sabem permanecer de pé junto à cruz e não se abalam diante do sofrimento,
nem desanimam. Para aqueles que alicerçam a sua vida em Deus
e na sua Palavra. Para aqueles que, diante da morte, acreditam
na ressurreição, e por isso lutam para renovar o mundo e se empenham com obras de caridade e de misericórdia, a exemplo do
bom samaritano. Sim, porque não existe fé sem obras. “Mostra-me
tua fé sem as obras que eu por minhas obras te mostrarei a fé“,
diz São Tiago.
A - Oração
Deus, nosso Pai, estando “tudo consumado”, o corpo do teu filho
foi descido da cruz e entregue nos braços de Maria, sua mãe. Nós te
pedimos que, seguindo o exemplo da Virgem das Dores, tenhamos
os braços sempre abertos para acolher os excluídos da sociedade,
escutar seus clamores e solidarizar-nos com eles na luta pela vida.
Por Cristo nosso Senhor. Amém!
Invocações
A. Ave, Maria, cheia de graça...
T. Santa Maria, Mãe de Deus...
A. Nossa Senhora das Dores
T. Rogai por nós!

Sétima estação
O SEPULTAMENTO DE JESUS
A - Do Evangelho de São João (19,40-42)
Eles pegaram então no corpo de Jesus e envolveram-no, com
perfumes, em faixas de linho, do modo como os judeus costumam
sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim e, no

34

jardim, um túmulo novo, onde ninguém tinha sido ainda sepultado.
Por ser dia de preparação para os judeus, e como o túmulo estava
perto, foi lá que colocaram Jesus.
L - Reflexão
Maria não perde a esperança: seu Filho ressuscitará, como ele
mesmo disse. Acompanha-o ao sepulcro, sim, mas espera a sua
ressurreição. Toma então consciência do alcance das palavras de
Jesus: «Eis aí o teu filho!» E assume a sua missão de mãe de todos
os homens e mulheres.
No Natal, tornara-se mãe de Jesus. Agora, no Calvário, mãe de
todos. E, mais tarde, no Pentecostes, mãe da Igreja. Maria alcança
a plenitude da maternidade. É esta a fé que nos deve acompanhar
quando sepultamos uma pessoa querida: o corpo é posto debaixo
da terra, mas a sua “vida” continua. Uma vez gerados no ventre
materno, a nossa “vida” dura para sempre: alguns anos, envolvida
no corpo humano, depois, revestida de um “corpo incorruptível”.
Como será isso? Deus sabe e isso nos basta.
A - Oração
Deus, nosso Pai, a Virgem Maria, com alguns irmãos e irmãs, acompanhou o seu filho à sepultura. Nós te pedimos que, seguindo o
exemplo da Virgem das Dores, caminhemos ao lado dos que sofrem,
para criarmos com eles uma aliança de amor, que os faça passar
da morte para a ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém!
Invocações
A. Ave, Maria, cheia de graça...
T. Santa Maria, mãe de Deus...
A. Nossa Senhora das Dores
T. Rogai por nós!
A - Oração final
Ó Deus, quiseste que a vida da Virgem Maria fosse marcada pelo
mistério da dor. Humildemente te pedimos: concedei-nos percorrer
a seu lado o caminho da fé e unir os nossos sofrimentos à paixão
de Cristo, para que se tornem momentos de graça e instrumentos
de salvação. Por Cristo nosso Senhor.
T. Amém
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Bênção
A. O Senhor esteja convosco
T. Ele está no meio de nós!
A. Por intercessão da Virgem das Dores, abençoe-vos o Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
Cântico:

2 Eis maravilha sem igual:
— Um Deus ao homem dado,
Numa partilha fraternal
Vivendo lado a lado lado.

5 Dos quatro pontos cardiais,
Pisando a terra dura,
Partem os pobres dos mortais
Só à tua procura!...

3 Tu vens, Senhor, pr’a reunir
Os homens num só povo,
Que vão contigo construir
Novos céus: mundo novo!

6 Vinha sagrada, abrindo em flor
É tua santa Igreja:
— Fá-la florir em paz e amor
E salvo o mundo seja!...

4 Teu coração aberto está
Para nos dar guarida:
Seja quem for só n’Ele terá
A salvação, a vida.

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 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 ... (3 estrofes) (Laudate 910)

(O Senhor Bispo e os sacerdotes vão paramentar-se somente no final do rosário)
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II. Rosário
Locutor - Maria, Mãe de Ternura e de Misericórdia, quis aparecer
neste local para manifestar o amor misericordioso de Deus que nos
convida ao arrependimento, à reparação e à paz. Aos Pastorinhos,
convidou-os repetidamente a rezarem o terço, oração pela qual
se contemplam os mistérios do amor misericordiosos de Deus, e se
entra na comunhão do Amor divino através do Coração Imaculado
de Maria, refúgio materno e caminho de compromisso para uma
vida renovada. Contemplando Maria, tomamos como modelo a
sua entrega nas mãos do Pai que, pelo Espírito, a torna Mãe do
Filho de Deus.
Meditamos neste dia os mistérios da glória que nos recordam a
vitória de Jesus sobre a morte e a sua entrada no Céu, donde nos
envia o Espírito Santo. Também Maria, mãe de Jesus e nossa mãe,
é elevada para partilhar plenamente do amor misericordiosos de
Deus, e aí intercede por todos nós.
Juntos, peregrinos da Diocese de Leiria-Fátima e de muitos outros
lugares, aqui presentes neste Santuário, rezemos contemplando as
maravilhas da misericórdia de Deus. Na meditação acompanhamos
as palavras do bispo de Leiria-Fátima na sua Carta Pastoral “Maria,
Mãe de Ternura e de Misericórdia”.

1º Mistério
Jesus ressuscita ao terceiro dia
Leitor 1 – Do Evangelho de S. Lucas [24, 30-32].
Quando [Jesus] se pôs à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção
e, depois de o partir, entregou-lho. Então, os seus olhos abriram-se e reconheceram-no; mas Ele desapareceu da sua presença.
Disseram, então, um ao outro: «Não nos ardia o coração, quando
Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?».
Leitor 2 – No coração dos discípulos de Emaús arde a alegria da
novidade da ressurreição de Jesus que caminhou a seu lado,
explicou a Escritura e com eles reparte o Pão da Vida. A alegria
dos discípulos é partilhada por toda a comunidade que acolhe o
anúncio da Boa Nova da Páscoa. Maria é, certamente, aquela que
mais profundamente vive esta alegria: “Maria leva-nos a aprender
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o segredo da alegria cristã, lembrando-nos que o cristianismo é
antes de mais Evangelho, boa notícia que tem o seu centro e o
seu conteúdo na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo feito carne, único
Salvador do Mundo” (João Paulo II, RVM 20).
Locutor – Rezemos pelos cristãos, para que, acolhendo a Boa Nova
da ressurreição, sejam, nos caminhos de Maria, testemunhas da
alegria e da misericórdia de Deus.
Após cada dezena, canta-se:

Cântico: O Senhor tem amor ao seu povo

2º Mistério
A ascensão de Jesus ao Céu
Leitor 1 – Dos Atos dos Apóstolos [1, 9.12-14].
[Jesus] elevou-se à vista deles e uma nuvem subtraiu-o a seus
olhos. [Os discípulos] desceram, então, do monte chamado das
Oliveiras, e foram para Jerusalém. Quando chegaram à cidade,
subiram para a sala de cima, no lugar onde se encontravam habitualmente. E todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se
assiduamente à oração, com algumas mulheres, entre as quais
Maria, mãe de Jesus.
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Leitor 2 – Com a Ascensão de Jesus, Maria vive agora de uma forma
nova a sua maternidade: pela oração, a comunhão com seu Filho
no Céu; integrada na comunidade dos discípulos, assume a missão
materna que Jesus lhe confiara no alto da cruz: “A Igreja e cada
fiel podem reconhecer nela a mãe que lhes foi confiada e a quem
eles foram confiados. Isto suscita em nós o amor a Maria e convida-nos a deixarmos que este amor alimente o nosso amor a Cristo e
à Igreja” (Carta Pastoral, nº 10).
Locutor – Confiemos a Maria as nossas paróquias e comunidades, para
que se deixem envolver cada vez mais no amor da Maria, e nela
descubram o rosto da ternura e misericórdia divina.
Cântico: Junto do Senhor a misericórdia

3º Mistério
A descida do Espírito Santo
Leitor 1 – Dos Atos dos Apóstolos [2, 1-4].
Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou, vindo do céu, um som
comparável ao de forte rajada de vento, que encheu toda a casa
onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas, à
maneira de fogo, que se iam dividindo, e poisou uma sobre cada
um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo.

Leitor 2 – Maria está com os discípulos quando vem o Espírito
Santo. “Desde o acontecimento do Pentecostes, [Maria] está
presente no meio da comunidade cristã enquanto mãe de
Jesus, como «memória viva» e permanente de Jesus e elo
de comunhão íntima com Ele; está presente no nascimento e
crescimento da Igreja como casa de comunhão e no seu envio em
missão, em saída para o mundo e todas as periferias geográficas
e existenciais” (Carta Pastoral, nº 11).
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Locutor: “Juntamente com o Espírito Santo, Maria está sempre no
meio do povo. Ela é a Mãe da Igreja evangelizadora... Pedimos-lhe que nos ajude com a sua oração materna para que a Igreja
se torne uma casa para muitos, uma mãe para todos os povos e
torne possível o nascimento de um mundo novo” (EG 284.288).
Cântico: Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor

4º Mistério
A assunção de Nª Senhora ao Céu
Leitor 1 – Do Evangelho de S. Lucas [1,42.45]
[Isabel] erguendo a voz, exclamou: «Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Feliz de ti que acreditaste,
porque se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor.»
Leitor 2 – “O mistério da assunção gloriosa de Maria ao Céu é mais
para ser cantado do que explicado. É a festa do coroamento da
existência da Mãe de Jesus. Aquela que foi a primeira e única a
receber Jesus, o Filho de Deus, no seu coração e no seu seio, que
O seguiu fielmente toda a vida, é também a primeira dos redimidos
a ser recebida pelo Filho ressuscitado, a participar da plenitude da
vida eterna, que nós chamamos Céu, Paraíso, Casa do Pai. Assim,

Maria indica-nos, de modo luminoso, a beleza da meta definitiva da nossa peregrinação no mundo” (Carta Pastoral, nº 12).
Locutor: Confiemos a Maria a humanidade que caminha peregrina da
Casa do Pai, e peçamos que em cada um de nós cresça a esperança
da Vida Eterna.
Cântico: Ave, o clemens, Avé, o pia... (hino do centenário) Pág. seg.>
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5º Mistério
A coroação de Nª Senhora no Céu
Leitor 1 – Do Apocalipse [12, 1].
Depois, apareceu no céu um grande sinal: uma Mulher vestida de
Sol, com a Lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas
na cabeça.
Leitor 2 – “Unida totalmente a Deus no Céu, [Maria] tem um coração
grande como o amor de mãe que partilha do amor universal de
Deus. Pode estar perto, escutar, ajudar, interceder, acompanhar
e advertir como mãe do bom conselho. Como a mulher do Apo-

calipse (Ap 12, 1-10), não nos deixa sós, mas assiste-nos na
constante luta com as forças destruidoras do mal, simbolizadas
na figura do dragão sanguinário, no combate entre o bem e o mal,
a vida e a morte, a graça de Deus e o pecado. Nesta missão, a
Mãe celeste pode visitar-nos com o seu amor materno, para
trazer esperança e consolação ao povo peregrino no meio das lutas
e tribulações da história” (Carta Pastoral, nº 12).
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Locutor – Neste lugar, onde Maria veio visitar a humanidade, confiemos nas suas mãos as nossas famílias, as crianças, adolescentes
e jovens, os idosos e doentes, e todos os que vivem momentos
de maior dificuldade ou sofrimento, para que, no seu coração,
encontrem uma presença consoladora.
Cântico: Cantemos alegres a uma só voz

Procissão para o altar
com a imagem de Nossa Senhora
11h00
Cântico: Avé de Fátima (até a imagem chegar à escadaria) (Lau. 891)

43

Santa Missa
Cântico de entrada: Misericordes sicut pater

RITOS INICIAIS

Kyrie

LITURGIA DA PALAVRA
(leituras do Domingo V da Quaresma – ano C)

1ª leitura: Is 43, 16-21
“Vou realizar uma coisa nova: matarei a sede ao meu povo”
Salmo Sal 125 (126), 1-6

2ª leitura: Fil 3, 8-14
“Por Cristo, considerei todas as coisas como prejuízo”
Aclamação ao Evangelho:
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Evangelho: Jo 8, 1-11
“Quem de entre vós estiver sem pecado atire a primeira pedra”
Oração Universal:

LITURGIA EUCARÍSTICA
Cântico de apresentação dos dons:

Santo, Santo, Santo...
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RITO DA COMUNHÃO
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

Cântico da Comunhão 1:

Cântico da Comunhão 2:
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(2x)

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO
Cântico:

Cântico:

Tantum ergo
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Enquanto é retirado o Santíssimo Sacramento:

RITOS FINAIS e PROCISSÃO PARA A CAPELINHA
Cântico: Ó Fátima, adeus! (Laudate 942)

48

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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!
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Salve Regina ... (Laudate 954)
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À tarde
Atividades formativas e culturais
15h00

Os peregrinos podem escolher participar em uma das 3 propostas seguintes:

1. Visita guiada à exposição temporária “Terra e Céu. Peregrinos e
santos de Fátima”, evocativa da aparição de Nossa Senhora em
setembro de 1917. (No Convívio de S. Agostinho, na parte inferior da
basílica da Santíssima Trindade)

2. Filme “Santíssima Trindade, adoro-Vos profundamente” - Documentário sobre as aparições do Anjo, cujo centenário se celebra
neste ano de 2016. (No salão do Bom Pastor, no Centro pastoral Paulo VI)
3. Encenação “Maria”, pelos alunos do Colégio diocesano de S. Miguel,
Fátima. (No anfiteatro do Centro Pastoral Paulo VI)
RESUMO: A escolhida, a Bem-Aventurada, a lutadora, a mulher, a
mãe... Aquela que suportou a desconfiança, a perseguição, a dor,
mas que nunca se desviou do seu caminho. A sua história é para
nós exemplo e ajuda-nos a perceber que cada instante da nossa
vida, cada gesto, cada ação, por mais pequeno que seja, é sempre
importante para Deus.

Celebração do adeus
e consagração a Nossa Senhora
16h45 na Capelinha das Aparições
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Ato de entrega à Virgem Maria

Quem não o fizer junto com os demais peregrinos, pode fazê-la,
individualmente, em família ou em grupo, antes de regressar a casa.

Bem-Aventurada Virgem de Fátima,
com renovada gratidão pela tua presença materna
unimos a nossa voz à de todas as gerações
que te proclamam bem-aventurada.
Em ti celebramos as grandes obras de Deus,
que nunca Se cansa de inclinar-Se com misericórdia
sobre a humanidade, afligida pelo mal e ferida pelo pecado,
para a curar e salvar.
Acolhe com benevolência de Mãe
o ato de entrega que hoje fazemos com confiança,
diante desta tua imagem que nos é tão querida.
Estamos certos de que cada um de nós é precioso aos teus olhos
e que nada do que habita os nossos corações te é estranho.
Deixamo-nos alcançar pelo teu dulcíssimo olhar
e recebemos a consoladora carícia do teu sorriso.
Guarda a nossa vida entre os teus braços:
abençoa e robustece todo o desejo de bem;
vivifica e alimenta a fé;
ampara e ilumina a esperança;
suscita e anima a caridade;
guia a todos nós no caminho da santidade.
Ensina-nos o teu mesmo amor de predileção
pelos pequenos e pobres, pelos excluídos e sofredores,
pelos pecadores e os de coração transviado;
reúne a todos sob a tua proteção
e a todos entrega ao teu amado Filho,
Jesus Nosso Senhor.
Ámen!
(Papa Francisco)
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