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86ª PEREGRINAÇÃO DIOCESANA A FÁTIMA 
18 de março de 2018  

A alegria de ser Igreja em caminho com Maria 
 

Apresentação 
Caro peregrino, 

Tens nas mãos o guião da 86ª 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 quaresmal deste ano, o nosso Bispo escreveu: Na nossa caminhada quaresmal 

insere-se a habitual peregrinação diocesana a Fátima no quinto domingo da quaresma, dia 18 de 

março. Em consonância com a celebração do Centenário da restauração da Diocese, 

peregrinaremos sob o lema “A alegria de ser Igreja em caminho com Maria”, nossa Padroeira sob 

a invocação de Nossa Senhora de Fátima. Desde já convido todos a participarem. Será um 

momento particular de graça na companhia da Mãe da Igreja. Ela ajuda-nos no caminho da 

conversão para que as nossas comunidades cresçam numa fé mais viva, numa comunhão mais 

fraterna, num espírito mais missionário, recebendo e irradiando o fogo e o calor do amor de Cristo 

na Páscoa, simbolizado no Círio Pascal.  
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. 
Este guião junta-se ao “retiro popular” como oferta para o crescimento da relação com Deus 
mediante a escuta da sua Palavra e a prática de várias formas de oração, na caminhada quaresmal. 
Com ele podes preparar-te e participar ativamente. Articula-se em várias partes: 

- Programas e orientações. 
- Anúncio e convite, a fazer no domingo anterior ao da peregrinação. 
- Oração e indicações para o início da viagem, a pé ou de automóvel 
- Via-sacra, a realizar nas comunidades e/ou durante a viagem. 
- Celebração da Reconciliação, para viver antes ou em Fátima. 
- Caminhada em Igreja em direção à Capelinha das Aparições 
- Oração do Rosário. 

Votos de uma santa e frutuosa peregrinação com Maria, mãe de Jesus e nossa mãe espiritual. 
P. Jorge Guarda  
Vigário Geral 



Programas e orientações 
Programa geral 
09h15 – Caminhada de 4 locais diferentes, em direção à Capelinha 
10h00 – Saudação a Nossa Senhora e oração do Rosário (programa oficial do Santuário) 
11h00 – Procissão e celebração da Eucaristia (no altar do recinto) 
  - No final, entrega das bases para as maquetes em ordem à Festa da Fé 
 - Bênção das insígnias da Região de Leiria-Fátima do CNE 
13h00 – Almoço convívio por vigararias nos parques 

Confissões: 8-9h30, na capela da reconciliação (complexo da Santíssima Trindade) 
Símbolo - faixas coloridas (tipo cachecol), uma cor por Vigararia, com o símbolo da Diocese:  

Batalha: vermelho  
Colmeias: amarelo torrado  
Fátima: amarelo  
Leiria: laranja (rosa) 
Marinha Grande: verde  
Milagres: azul escuro  
Monte Real: azul claro 
Ourém: branco  
Porto de Mós: lilás (castanho) 

Concentração das vigararias para a caminhada eclesial: 

1. Leiria e Monte Real: na rotunda do Anjo de Portugal;  

2. Batalha, Marinha Grande e Porto de Mós: na Av. D. José Alves Correia da Silva (lado norte), 
junto à rotunda em frente da rodoviária; 

3. Fátima e Ourém: na Av. D. José Alves Correia da Silva (lado sul), junto à rotunda de Santo 
António;  

4. Colmeias e Milagres: junto à rotunda em frente do Exército Azul (Domus pacis) na Rua S. 
Vicente de Paulo.  
As entradas dos peregrinos 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  seguem por ela na zona pedonal e 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  seguem por ela na zona pedonal e 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. 

Programa dos ESCUTEIROS 

Sábado, 17 de março: 
- Caminhadas para Fátima por área pedagógica 
20h00: Concentração no Centro Pastoral Paulo VI 
20h30: Momento Regional 
21h30: Participação no terço na Capelinha e procissão de velas 
Domingo, 18 de março: 
09h30: Concentração junto à livraria do Santuário 
- Participação no programa da Peregrinação Diocesana 

Programa dos JOVENS 

Sábado: 
16h00: Acolhimento no Paulo VI 
16h30: Momento de oração com o Senhor Bispo 
17h00: Início das atividades 
19h30: Plenário no Albergue do Peregrino 
20h00: Jantar Partilhado na Albergue do Peregrino 
21h00: Tempo Livre com a proposta de terço e procissão das velas no recinto 
23h30: Vigília Capela da Ressurreição 
01h30: Recolher 
Domingo 
08h30: Pequeno Almoço 
09h30: Oração da Manhã 
10h15: Entrada no Recinto do Santuário (local reservado) 

 

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 

 



Anúncio e convite a tornar-se peregrino 
 

Nas missas do 4º domingo da quaresma, faz-se o anúncio solene da peregrinação, convidam-se os 

fiéis a participar e a preparar-se. Na ocasião, se for oportuno, pode entregar-se alguns subsídios 

aos animadores de grupos de peregrinos (a pé ou de autocarro), se os houver.  

No final da celebração, após os avisos, o celebrante proclama: 

Sacerdote: Irmãos e irmãs, no dia 18 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 alegria de ser Igreja em caminho com Maria”. Como os antigos peregrinos 

de Jerusalém, cantemos a alegria por sermos convidados para a Casa do Senhor e de Sua Mãe: 

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 em Igreja, de 4 locais diferentes, em Fátima, em direção à Capelinha 

Para a nossa vigararia, o lugar de concentração e partida é.... (indicar o lugar preciso) 

10h00 – Oração do Rosário 

11h00 – Procissão e celebração da Eucaristia (no altar do recinto) 

13h00 – Almoço convívio por vigararias 

Confissões: das 8 às 9h30, na capela da reconciliação, no complexo da basílica da Santíssima 

Trindade. 

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. 

Presidente: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. 

Todos: Ámen. 

Cântico: Povo de Deus, Igreja santa 



Via Sacra 
Igreja no caminho de Jesus, rumo ao fogo da Páscoa 

 

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. 

Nota: no exercício desta via-sacra, podem usar-te todos os elementos que a compõem ou somente 

alguns deles, quando se deseja torná-la mais breve. Fica ao critério de quem a orienta a escolha do 

que melhor serve à oração e expressão da fé dos fiéis presentes. 

 
Canto inicial: Povo de Deus, Igreja Santa 
Saudação inicial 
V. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
R. Ámen.  
 
Introdução 
Ao celebrar o centenário da restauração da nossa diocese de Leiria-Fátima, vivemos esta Quaresma 
com “uma bela ocasião para um renascimento espiritual, pessoal, familiar e social”. Somos “Igreja 
em caminho, rumo ao fogo da Páscoa”, que parte do acontecimento fundador da morte e 
ressurreição de Jesus Cristo, centro da nossa fé. 
Percorrer o caminho da Via Sacra é, para o crente, um momento de fazer memória agradecida de 
quanto o Senhor fez por nós. Ao revisitar a história da entrega de Jesus por nós, contemplamos as 
maravilhas que Deus realizou e continua a realizar por nós e em nós. E à luz deste amor divino, 
entregue por nós na cruz, redescobrimos, sempre de novo, a missão de sermos Igreja em saída, 
chamada a ser sinal e instrumento de salvação para a humanidade de hoje. 
 
Oração  
Senhor Jesus, Tu és o Caminho, a Verdade e a Vida. Nesta hora, queremos contemplar a estrada de 
amor que fizeste até ao Calvário, porque Tu és o Caminho; seguir os passos da tua dor, porque Tu 
és a Verdade; experimentar o teu amor em todos os instantes da nossa existência, porque Tu és a 
Vida.  
Senhor Jesus, faz-nos peregrino da Tua Paixão e participante da Tua Gloriosa Ressurreição. 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.  



 
Do Evangelho segundo São Marcos  

Tomando novamente a palavra, Pilatos disse-lhes: «Então que quereis que faça daquele a quem 
chamais rei dos judeus?» Eles gritaram novamente: «Crucifica-o!» Pilatos, desejando agradar à 
multidão, soltou-lhes Barrabás; e, depois de mandar flagelar Jesus, entregou-o para ser crucificado. 
 
Da carta pastoral “A alegria de ser Igreja em missão” (nº 12) 

Uma Igreja em saída é cada vez mais próxima das necessidades das pessoas, também dos mais 
afastados que se sentem postos à margem, uma Igreja próxima das famílias em dificuldade, próxima 
dos jovens, dos pobres e dos feridos da vida. “A Igreja não está no mundo para condenar, mas para 
permitir a todos o encontro com aquele amor entranhado que é a misericórdia de Deus”; “Desejo 
uma Igreja alegre com o rosto de mãe, que compreende, acompanha, acaricia”, como diz o Papa 
Francisco. 
 
Oração  

Senhor Jesus, ao contemplarmos a Tua condenação injusta, rezamos pela nossa Igreja diocesana, 
para que seja sempre lugar de acolhimento, casa aberta onde cada um se possa encontrar com o Teu 
amor.  
Senhor Jesus, contigo, rezamos por todos os que são vítimas de sentença iníqua:  
V. Senhor, tende piedade de nós!  
R. Senhor, tende piedade de nós!  
Pai nosso...  
Canto: Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor 
  

II Estação 
Jesus abraça a cruz 

 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,  
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.  
 
Do Evangelho segundo São Marcos  

Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e revestiram-no das suas vestes. 
Levaram-no, então, para o crucificarem. 
 
Da carta pastoral “A alegria de ser Igreja em missão” (nº 1) 

“O crente é, fundamentalmente, uma pessoa que faz memória” (EG 13). Como povo de Deus somos 
chamados a fazer memória de uma história de que somos herdeiros, a revisitá-la, a relê-la na 
perspetiva das maravilhas que Deus realizou no nosso povo e do louvor que elas suscitam em nós. 



 
Oração 

Senhor Jesus, a cruz que levas carrega o nosso pecado. Abraças a cruz com a intensidade do amor 
misericordioso que nos salva. É desse amor que nasce a Igreja, comunidade enviada a anunciar e 
manter viva e ativa a memória das maravilhas que realizaste por nós.  
Senhor Jesus, contigo, rezamos por todos os que não conseguem caminhar:  
V. Senhor, tende piedade de nós!  
R. Senhor, tende piedade de nós!  
Pai nosso...  
Canto: Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor 
 

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.  
 
Do Livro do profeta Isaías  

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. 
 
Da carta pastoral “A alegria de ser Igreja em missão” (nº 12) 

O Papa Francisco gosta de lembrar que a Igreja nasceu em saída animada pelo sopro do Espírito no 
Pentecostes, nasceu missionária. Esta deve ser pois a sua primeira atitude: “A Igreja é chamada a 
sair de si mesma e a ir às periferias não só geográficas, mas também as existenciais: as do mistério 
do pecado, da dor, da injustiça, as da ignorância e da ausência da fé, as do pensamento, as de toda a 
forma de miséria”. 
 
Oração 

Senhor Jesus, vergado pelo peso da cruz, caíste. Os teus discípulos, à distância, não te vão levantar. 
Assumes assim todas as nossas quedas, as nossas fraquezas e solidões. Torna-nos Igreja em saída, 
capaz de se fazer próxima de todos para levar ajuda e esperança. 
Senhor Jesus, contigo, rezamos por todos os que perdem as forças e caem:  
V. Senhor, tende piedade de nós!  
R. Senhor, tende piedade de nós!  
Pai nosso...  
Canto: Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor 
 



IV Estação 
Jesus encontra Sua Mãe 

 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, 
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.  
 
Do Evangelho segundo São Lucas  

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. 
 
Da carta pastoral “A alegria de ser Igreja em missão” (nº 5) 

O acontecimento-mensagem de Fátima conferiu à diocese uma caraterística intensamente mariana e 
a dotou do carisma específico de cuidar da mensagem e da sua atualidade para a renovação da 
Igreja e a paz no mundo. 
 
Oração 

Senhor Jesus, o caminho detém-se por uns instantes para o encontro com a tua Mãe. Ela, a mulher 
das dores, com o seu olhar, o seu gesto e o seu coração, centra-nos em Ti. O seu coração materno, 
que segue a teu lado no caminho da cruz, continua a acompanhar a humanidade nos seus momentos 
de sofrimento e de dor. À diocese de Leiria-Fátima, onde Maria continua a manifestar esta presença 
materna, fazei-a testemunha viva da mensagem que acolheu. 
Senhor Jesus, contigo, rezamos por todos os que no Santuário de Fátima se confiam ao auxílio 
materno do coração de Maria, refúgio e caminho que conduz para Deus:  
V. Senhor, tende piedade de nós!  
R. Senhor, tende piedade de nós!  
Pai nosso...  
Canto: Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor 
 

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.  
 
Do Evangelho segundo São Lucas  



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. 
 
Da carta pastoral “A alegria de ser Igreja em missão” (nº 12) 

Há de ser este o nosso estilo pastoral: sentir solicitude para com todos e ir ao seu encontro como o 
bom samaritano, que não passa ao lado, mas se aproxima e cuida do homem caído, ferido e 
descartado. É a imagem da Igreja samaritana, casa materna da misericórdia ou “hospital de 

campanha” cuja tarefa mais urgente é cuidar dos feridos com amor e competência, ajudar a curar as 
feridas e dar o calor da proximidade aos corações desolados.  
 
Oração 

Senhor Jesus, Tu que vieste para servir a humanidade até ao fim, acolhes também a ajuda fraterna 
do Cireneu que contigo carrega a cruz e assume, neste gesto, a missão que confias à Igreja: fazer-se 
próxima da humanidade ferida para dela cuidar, e continuar a manifestar a tua obra de salvação. 
Senhor Jesus, contigo, rezamos por todos os que, em Igreja, nos diversos serviços e movimentos 
caritativos, ajudam a levar a cruz dos seus irmãos: 
V. Senhor, tende piedade de nós!  
R. Senhor, tende piedade de nós!  
Pai nosso...  
Canto: Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor 
 

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.  
 
Do Livro dos Salmos  

Senhor, nosso Deus, fazei-nos voltar. Mostrai-nos o Vosso rosto e seremos salvos. 
 
Da carta pastoral “A alegria de ser Igreja em missão” (nº 9) 

A Igreja de Deus possui um caráter radicalmente local e próximo. Não é uma sociedade anónima, 
sem rosto nem uma espécie de multinacional religiosa. A Igreja nasce, cresce, toma forma e corpo 
em toda a parte em que homens e mulheres, pela fé e pelo batismo, recebem o dom do Espírito, 
acolhem a Palavra do Evangelho, celebram a Santa Eucaristia e os sacramentos da graça de Deus, 
vivem o amor fraterno, reunidos à volta do ministério apostólico do bispo com o seu presbitério. 
 
Oração 



Senhor Jesus, o caminho do Calvário, marcado de agressividade, revela-nos também a ternura e 
compaixão. Do meio da multidão, uma mulher limpa o teu rosto e, nesse pano, fica gravado o teu 
rosto ferido, sinal de um Deus que assume a nossa fragilidade humana e dá sentido ao sofrimento 
tornando-o redentor. O teu rosto, Senhor Jesus, ficou impresso não apenas nesse pano, mas na nossa 
humanidade e em cada cristão, chamado a ser sinal da tua presença e compaixão. 
Senhor Jesus, contigo, rezamos 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!  
Pai nosso...  
Canto: Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor 
 

VII Estação 
Jesus cai pela segunda vez 

 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,  
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.  
 
Do Evangelho segundo São Lucas  

Cheio de angústia, pôs-se a orar mais instantemente, e o suor tornou-se-lhe como grossas gotas de 
sangue, que caíam na terra. 
 
Da carta pastoral “A alegria de ser Igreja em missão” (nº 13) 

A Igreja não vive de si mesma, mas do Evangelho; e do Evangelho tira sem cessar orientação para o 
seu caminho... Só quem se coloca primeiro à escuta da Palavra é que pode depois tornar-se seu 
anunciador” (VD 51). A Palavra passa pelo coração e pela vida antes de a anunciar aos outros.   
 
Oração 

Senhor Jesus, as tuas forças humanas desfalecem e cais pela segunda vez. Levanta-te o amor vivido 
na comunhão profunda com o Pai. O caminho da cruz é um caminho orante. Também a Igreja de 
hoje, só na oração profunda e na escuta atenta da palavra, pode encontrar sentido para o sofrimento 
e acolher a força do Espírito para se levantar das suas quedas e estender a mão de ajuda a quem se 
encontra prostrado. 
Senhor Jesus, contigo, rezamos por todos os que estão em sofrimento:  
V. Senhor, tende piedade de nós!  
R. Senhor, tende piedade de nós!  
Pai nosso...  
Canto: Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor 



 
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.  
 
Do Evangelho segundo São Lucas  

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». 
 
Da carta pastoral “A alegria de ser Igreja em missão” (nº 13) 

Uma dimensão importante do “escutar”, caraterística da comunidade cristã, refere-se à escuta do 

outro, como expressão de relação fraterna. Face à cultura da indiferença é necessário promover a 
cultura do encontro e da comunhão. Toda a comunidade cristã deve dar testemunho de ser casa da 

fraternidade onde todos e cada um se sinta acolhido, escutado, respeitado, compreendido, amado, 
acompanhado, perdoado, ajudado e encorajado a viver a vida boa do evangelho. 
 
Oração 

Senhor Jesus, os gritos e gemidos de umas mulheres marcam o Teu caminho para o Calvário. 
Sofrem com quem sofre, e trazem à memória dos discípulos o que anunciaste no monte: “Felizes os 
que choram, porque serão consolados”. Hoje a humanidade continua a chorar, por si e pelos seus 
filhos, e a comunidade é chamada a escutar esta dor. 
Senhor Jesus, contigo, rezamos por todos os que choram e a sofrem por amor do Reino:  
V. Senhor, tende piedade de nós!  
R. Senhor, tende piedade de nós!  
Pai nosso...  
Canto: Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor 
 

IX Estação 
Jesus cai pela terceira vez 

 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,  
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.  
 
Do Livro das Lamentações  



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. 
 
Da carta pastoral “A alegria de ser Igreja em missão” (nº 12) 

Não podemos deixar de ter esta paixão no coração de levar a todos a beleza e a alegria do 
Evangelho com o perfume da misericórdia. A Igreja em saída missionária não espera que a gente 
venha, mas vai procurá-la onde ela vive para escutar e dialogar, abençoar e encorajar, partilhar as 
suas alegrias e esperanças, tristezas e angústias, perplexidades e dúvidas, interrogações e aspirações. 
 
Oração 

Senhor Jesus, prostrado por terra, estás ao lado daqueles que se sentem sem forças para se 
levantarem. És o Deus que se deixa olhar de cima, que se faz vulnerável, para a todos, e sobretudo 
aos que mais precisam, levar o perfume da misericórdia.  
Senhor Jesus, contigo, rezamos por todos os que se sentem sem forças, e pelos teus discípulos, para 
que saibam aproximar-se de todos e levar a esperança da misericórdia. 
V. Senhor, tende piedade de nós! 
R. Senhor, tende piedade de nós!  
Pai nosso...  
Canto: Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor 
 

X Estação 
Jesus é despojado das vestes 

 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,  
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.  
 
Do Livro dos Salmos  

Repartem entre si as minhas vestes e sorteiam a minha túnica. 
 
Da carta pastoral “A alegria de ser Igreja em missão” (nº 3) 

“Há muitas recordações que ficaram gravadas em nós... Mas agora devemos olhar para a frente, 
temos de ‘fazer-nos ao largo’... As experiências vividas devem suscitar em nós um dinamismo novo 
que nos leve a investir em iniciativas concretas o entusiasmo que sentimos” (NMI 15). 
 
Oração 

Senhor Jesus, rodeiam-te, de forma solene, porque o passo seguinte é símbolo de todas as 
humilhações: tudo te é tirado. Mas, para os teus discípulos, o teu corpo está santamente exposto, e a 



memória da tua nudez é sinal da missão que lhes confiastes: investir em iniciativas concretas para 
não deixar nunca de “vestir os nus”… 
Senhor Jesus, contigo, rezamos 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...  
Canto: Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor 
 

XI Estação 
Jesus é pregado na cruz 

 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus, 
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo. 
 
Do Evangelho segundo São João  

Então entregou-o para ser crucificado. Pilatos redigiu um letreiro e mandou pô-lo sobre a cruz. 
Dizia: «Jesus Nazareno, Rei dos Judeus» 
 
Da carta pastoral “A alegria de ser Igreja em missão” (nº 3) 

Há que valorizar o que de bom e positivo Deus realizou no nosso povo, apoiar-se no passado para 
construir o futuro. Trata-se de, inspirando-se no passado, encontrar os meios para adquirir uma arte 
de viver hoje a fé, na relação com Deus e com os outros, adquirir uma sabedoria para viver os 
acontecimentos atuais com esperança e coragem.  
 
Oração 

Senhor Jesus, assim, pregado na cruz ficas exposto aos quatro cantos do mundo, sinal de 
contradição entre o mal que aí te colocou, e o bem que, aí, Tu realizas, atraindo muitos. É nessa 
cruz que as comunidades cristãs continuam a inspirar-se para a sua ação. É na cruz que encontram a 
arte e a sabedoria para viver a fé, com esperança e coragem. 
Senhor Jesus, contigo, rezamos 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: Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor 
 

XII Estação 



Jesus morre na cruz 
 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,  
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.  
 
Do Evangelho segundo São João  

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. 
 
Da carta pastoral “A alegria de ser Igreja em missão” (nº 16) 

Vós, ó nossa Mãe e Padroeira, Senhora de Fátima, abençoai esta vossa Diocese e guiai-nos no 
caminho que conduz até Deus e ao encontro dos irmãos sobretudo dos mais frágeis e pobres. 
 
Oração 

Senhor Jesus, no alto da cruz, quando se aproxima a hora suprema da tua morte, escutamos ainda o 
teu cuidado pela Igreja a quem entregas a tua Mãe: “Eis a tua Mãe”. Maria assume essa missão para 
continuar junto da cruz da solidão e do sofrimento de todos os filhos que assume como seus. É 
nessa ternura e amor materno, reflexo da misericórdia divina, que continua a envolver a 
humanidade no seu manto de luz.  
Senhor Jesus, contigo, rezamos por todos os que em cada dia morrem, vítimas do ódio e da 
violência: 
V. Senhor, tende piedade de nós!  
R. Senhor, tende piedade de nós!  
Pai nosso...  
Canto: Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor 
 

XIII Estação 
Jesus é descido da cruz 

 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,  
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.  
 
Do Evangelho segundo São Mateus  

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. 



 
Da carta pastoral “A alegria de ser Igreja em missão” (nº 16) 

Ajudai-nos, ó Mãe, a ser fermento do Evangelho da alegria e da misericórdia nesta nossa terra por 
Vós tão amada! 
 
Oração 

Senhor Jesus, continuamos no monte calvário, mas o teu trono é agora o regaço de tua Mãe. Maria 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 que é a Igreja. O luto 
e sofrimento deste momento não apagam a esperança do Evangelho da alegria e da misericórdia que 
anunciaste e confias à Igreja. 
Senhor Jesus, contigo, rezamos por todos os que sofrem a perda dos seus familiares ou amigos: 
V. Senhor, tende piedade de nós!  
R. Senhor, tende piedade de nós!  
Pai nosso...  
Canto: Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor 
 

XIV Estação 
Jesus é depositado no sepulcro 

 
V. Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus,  
R. Que pela Vossa santa cruz remistes o mundo.  
 
Do Evangelho segundo São João  

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. 
 
Da carta pastoral “A alegria de ser Igreja em missão” (nº 13) 

Para sair em missão é preciso também escutar o Espírito: sem vida espiritual não há evangelização 
com ardor e criatividade para chegar a todos. E escutar o que o Espírito diz à Igreja através dos 
sinais dos tempos, fazendo o oportuno discernimento para identificar o que fazer e por onde ir. 
 
Oração 

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 acolher a salvação. Ficarás no sepulcro novo, no qual entras como 
rei da glória. Os nossos rostos e as nossas mãos tomam a gestualidade da adoração, e abre-se o 



tempo para acolher o Espírito que nos impele a anunciar a nossa esperança. Não tardará que 
cantemos juntos: «o Príncipe da vida, morto, reina vivo».  
Senhor Jesus, contigo, rezamos por todos os que contigo querem ressuscitar:  
V. Senhor, tende piedade de nós!  
R. Senhor, tende piedade de nós!  
Pai nosso...  
Canto: Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor 
 
Oração final 

Nós Vos louvamos ó Deus, nós vos bendizemos, Senhor, 
pela nossa Igreja diocesana e pelo amor com que a conduzistes 
ao longo destes cem anos após a sua restauração. 
Nós Vos damos graças pelos dons com que a agraciastes, 
pelas tantas testemunhas de fé, amor e santidade que nos precederam. 
Humildemente Vos pedimos perdão pelos nossos pecados, 
que ofuscam a beleza da Vossa Igreja. 
Dai à nossa Diocese e suas comunidades um espírito missionário 
capaz de despertar o entusiasmo da fé 
e de suscitar vocações laicais, sacerdotais e à vida religiosa. 
E Vós, ó nossa Mãe e Padroeira, Senhora de Fátima, 
abençoai esta vossa Diocese 
e guiai-nos no caminho que conduz até Deus 
e ao encontro dos irmãos sobretudo dos mais frágeis e pobres. 
Ajudai-nos, ó Mãe, a ser fermento do Evangelho da alegria e da misericórdia 
nesta nossa terra por Vós tão amada! 
 
Conclusão  

V. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna.  
R. Ámen.  
Canto: Povo de Deus, Igreja Santa 

 (Adaptado de: Santuário de Fátima, Guia do peregrino 2017-2018, p. 51-80) 
 

Celebração da Reconciliação 
A realizar ao longo da Quaresma; daí a proposta de celebração comunitária; ou em Fátima, 

pessoalmente, na capela da reconciliação (Basílica da Santíssima Trindade). (08h00-09h30)  

 
Meios de penitência e efeitos do sacramento 



Diz-nos o Ritual da Celebração da Penitência na sua introdução: “O povo de Deus faz e aperfeiçoa 
a penitência contínua de muitos e vários modos. Comungando pela paciência nos sofrimentos de 
Cristo, exercendo as obras de misericórdia e de caridade, convertendo-se, dia após dia e cada vez 
mais, segundo o Evangelho de Cristo, torna-se no meio do mundo sinal da conversão para 
Deus…Mas, no sacramento da Penitência, os fiéis «alcançam da misericórdia de Deus o perdão da 
ofensa que contra Ele cometeram e, ao mesmo tempo, reconciliam-se com a Igreja, a quem feriram 
com o pecado e que contribui para a conversão deles com a caridade, o exemplo e a oração… 
Do mesmo modo que são múltiplas e variadas as feridas do pecado na vida de cada um e da 
comunidade, assim também diversos são os remédios que a penitência nos oferece. Aqueles que se 
afastaram da comunhão no amor de Deus pelo pecado grave são chamados à vida que perderam por 
meio do sacramento da Penitência. Aqueles, porém, que, fazendo todos os dias a experiência da sua 
fraqueza, caem em pecados veniais recebem, pela repetida celebração da Penitência, forças, para 
poderem chegar à plena liberdade dos filhos de Deus” 
 
CELEBRAÇÃO COMUNITÁRIA 
 
Introdução: 
Diz-nos D. António Marto, na sua mensagem para a Quaresma, que esta não é tempo de tristeza e 
de austeridade, mas “ao contrário, é uma bela ocasião para um renascimento espiritual, pessoal, 
familiar e social”.  
Estamos aqui para vivermos de modo intenso este renascimento espiritual, ao celebrarmos a 
Reconciliação. Não deixemos “multiplicar a iniquidade e resfriar o amor” nos nossos corações. 
 
Cântico inicial:  
Presidente: Em nome … 
Todos: Ámen 
Presidente:  
Oremos, pedindo a Deus que nos conceda a graça de uma penitência verdadeira e frutuosa. 
Senhor nosso Deus, que não ficais vencido por nossas ofensas, mas Vos deixais tocar pelo 
arrependimento, olhai para estes vossos servos, que a Vós se confessam pecadores; dai-nos a graça 
de celebrar os sacramentos da vossa misericórdia, e, pela emenda da nossa vida, concedei-nos a 
alegria de receber de Vós a felicidade eterna. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
Todos: 
Ámen. 
 
PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO (Mt 9, 9-13) 
 



Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, Jesus ia a passar, quando viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de 
cobrança dos impostos, e disse-lhe: «Segue-Me». 
Ele levantou-se e seguiu Jesus. 
Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram 
sentar-se com Ele e os seus discípulos. 
Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: «Por que motivo é que o vosso Mestre come com os 
publicanos e os pecadores?» 
Jesus ouviu-os e respondeu: «Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os 
doentes. Ide aprender o que significa: ‘Prefiro a misericórdia ao sacrifício’. 
Porque Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores». 
Palavra da salvação. 
 
Breve homilia 
 
Momento de silêncio 
Revisão de vida (exame de consciência) 
 “Como se resfria o amor em nós? 
Quais são os sinais indicadores de que o amor corre o risco de se apagar em nós?”. 
Estou a crescer na minha formação e vida cristã? 
Rejeito de todo o coração a lei civil do aborto, que é contra os mandamentos de Deus, ou aprovo-a e 
oriento-me por ela? 
Escolho o melhor tempo para orar? 
Quando me levanto e quando me deito elevo o meu pensamento para Deus? Louvo-O, dou-Lhe 
graças e peço a Sua Luz? 
Levo uma vida simples e verdadeira conforme ao exemplo de Jesus?  
Guardo os dias santos de preceito e participo na assembleia litúrgica?  
Vejo na minha paróquia e na Missa dominical o lugar privilegiado da minha catequese e dos meus 
filhos? 
Já alguma vez tive medo ou vergonha de me apresentar como cristão? 
Se ainda sou criança obedeço aos meus pais e àqueles a quem os meus pais me confiaram? 
Estou a ser pouco paciente para com os meus pais, agora que já não têm força nem saúde? 
Respeito os meus filhos como pessoas? 
Rejeito as leis que não respeitam os direitos fundamentais da pessoa humana e das famílias? 
Rejeito de todo o coração a lei civil da eutanásia, que é contra os mandamentos de Deus, ou aprovo-
a e oriento-me por ela? 
Tenho verdadeiro amor ao meu próximo? 
Considero como meu próximo todo o ser humano, de qualquer raça, cor, religião ou cultura? 



Se tenho namorada ou namorado, estamos a ser sinceros um com o outro ou andamos a enganar-
nos? 
Se tenho marido ou esposa, sou fiel à minha promessa de fidelidade conjugal? Guardei os meus 
sentidos na pureza e na castidade? 
Ordenei retamente os meus afetos às pessoas e às coisas?  
Se sou trabalhador por conta de outrem, sou fiel aos compromissos que assumi livremente? 
Se sou empregador, sou reto e justo com os colaboradores? Pago atempadamente os seus salários? 
Contribuo para as necessidades da minha comunidade paroquial, suas obras apostólicas e de 
caridade? 
O sentido e valor fundamental da minha vida é Deus? 
Estou a progredir na minha vida interior?  
 
Presidente: 
Irmãos, reconheçamos que somos pecadores e oremos por todos os que se sentem oprimidos pelo 
peso dos seus pecados, para que encontrem a libertação. 
 
Confissão: Confesso a Deus …. 
 
Reconciliação individual 
Terminada a reconciliação individual, cada um procura fazer o seu propósito para melhorar 
 
Presidente:  
Irmãos: fazer o bem é uma forma de manifestar a graça da penitência na vida de cada um e de toda 
a comunidade, e também sinal de conversão. Proponha-se, por isso, cada um de vós, levar a cabo 
alguma obra de caridade para com o próximo, ou repartindo os seus bens com os que passam maior 
necessidade, ou visitando os doentes, os abandonados, os presos e os que vivem em solidão, ou 
reparando alguma injustiça cometida na comunidade, ou fazendo alguma outra obra de 
misericórdia. 
Convido-vos também a dar graças e a exaltar o poder e a misericórdia de Deus, manifestadas hoje 
em nosso favor. (momento de silêncio) 
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 visível do vosso amor. 
Por Nosso …. 
Todos: Ámen 
 
Cântico: A minha alma glorifica o Senhor …. 



  

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,  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. 
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. 

-  Depois, faz o que o sacerdote te indicou (“Penitência” ou “satisfação”) 

Caminhada ou viagem para Fátima 

Madrugada de Domingo, 18 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 a seguir. 

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. 

Cântico:  escolher um que todos saibam e exprima o espírito da peregrinação. 

Introdução ao espírito de peregrinação 

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 previamente preparados para o grupo  

Prece 

Animador: Pai Santo, guia e amparo dos peregrinos, concedei-nos a proteção 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: à escolha do grupo 



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. 

EM FÁTIMA 

Igreja em caminho com Maria 
Caminhadas em Igreja na peregrinação diocesana a Fátima 2018 

(9h15) 
Notas para a organização:  
1. A caminhada inclui seis paragens, que devem estar previamente assinaladas.  

2. Há diversas tarefas que devem ser atribuídas antes de se iniciar a caminhar.  

3. Os cânticos sugeridos podem ser substituídos por outros mais conhecidos e adequados ao tema 

de cada estação. Também se pode escolher somente um ou dois.  

4. A última paragem faz-se antes de entrar no Santuário.  

5. Para não perturbar quem está em oração, o percurso para a Capelinha faz-se em silêncio. 
 

Sacerdote: - Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo... 

    - A paz do Senhor esteja convosco. 

    - Irmãos e irmãs, vamos iniciar a nossa caminhada para o lugar onde Nossa Senhora se 

manifestou, envolveu de luz e ternura os pastorinhos, convidou ao arrependimento e prometeu 

graça, misericórdia e a paz de Deus para o mundo. No centenário da restauração da Diocese, 

meditamos sobre algumas características que a definem como Igreja local. Servimo-nos das 

palavras do nosso bispo e corresponderemos em atitude de júbilo proclamando as maravilhas de 

Deus e o seu amor. A nossa caminhada em Igreja é feita de escuta, aclamação, cântico, silêncio e o 

andamento juntos com espírito fraterno. Acompanha-nos a Mãe do Céu, que nos conduz ao seu 

santuário. Vamos assim experimentar a alegria de ser Igreja em caminho com Maria. 

Sacerdote: Primeira estação. Somos Igreja que recorda e agradece 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 

Leitor: Da carta pastoral “A Alegria de ser Igreja em Missão”  

O centenário da restauração da diocese é a história de um povo de homens e mulheres de todas as 

idades e condições que apostaram no desejo de viver juntos o encontro com o Senhor, a fé em Jesus 

Cristo. Fiéis cristãos que em cada tempo partilharam a busca de caminhos através dos quais 



anunciaram com a própria vida o amor de Deus e contribuíram, com o próprio trabalho e serviço, 

com a sua missão e competência, para a construção de uma sociedade mais humana, justa, fraterna e 

solidária. O Centenário é momento favorável para dar graças a Deus e manifestar a gratidão a todos 

os que nos precederam no testemunho da fé e do amor. A nossa memória está impregnada do 

perfume do agradecimento. (n.4) 

Sacerdote: Oremos  

Nós Vos louvamos ó Deus, nós vos bendizemos, Senhor, pela nossa Igreja diocesana e pelo amor 

com que a conduzistes ao longo destes cem anos após a sua restauração. 

Todos: O Senhor fez maravilhas! É eterno o seu amor! 

Cântico: Caminha, povo de Deus... 

(Caminhada em silêncio) 

Sacerdote: Segunda estação. Somos Igreja de Deus que vive da fé 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 

Leitor: Da carta pastoral “A Alegria de ser Igreja em Missão”  

Os inícios da Igreja de Antioquia não se devem aos apóstolos ou a enviados seus. Devem-se a 

alguns discípulos anónimos fugidos à perseguição em Jerusalém. Ao chegarem a Antioquia 

começaram a anunciar aos gregos pagãos (e não só aos judeus crentes) a Boa Nova de que Jesus é o 

Senhor. O grande sucesso desta missão é atribuído pelo autor “à mão do Senhor”, ao poder de Deus, 

à força da sua Palavra. (n. 8) 

A Igreja nasce, cresce, toma forma e corpo em toda a parte em que homens e mulheres, pela fé e 

pelo batismo, recebem o dom do Espírito, acolhem a Palavra do Evangelho, celebram a Santa 

Eucaristia e os sacramentos da graça de Deus, vivem o amor fraterno, reunidos à volta do ministério 

apostólico do bispo com o seu presbitério. 

Assim, a Igreja de Deus torna-se presente, realiza-se e cresce num determinado lugar (geográfico, 

humano e cultural) onde a vida torna as pessoas próximas, formando a Igreja local ou diocesana. 

É aí que Cristo nos convoca, reúne na comunhão e envia em missão. (n. 9) 

Sacerdote: Oremos.  



Nós Vos damos graças, Senhor, pelos dons com que agraciastes a Igreja de Leiria-Fátima, pelas 

tantas testemunhas de fé, amor e santidade que nos precederam. Humildemente Vos pedimos 

perdão pelos nossos pecados, que ofuscam a beleza da Vossa Igreja. 

Todos: O Senhor fez maravilhas! É eterno o seu amor! 

Cântico: Somos a Igreja de Cristo 

(Caminhada em silêncio) 

Sacerdote: Terceira estação. Somos Igreja mariana: “Temos Mãe!” 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 

Leitor: Da carta pastoral “A Alegria de ser Igreja em Missão”: 

O acontecimento-mensagem de Fátima conferiu à diocese uma caraterística intensamente mariana e 

dotou-a do carisma específico de cuidar da mensagem e da sua atualidade para a renovação da 

Igreja e a paz no mundo. (n. 5) 

Acabámos de celebrar o Jubileu do Centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima. 

Recordamos a visita da sua Imagem, as peregrinações vicariais a Fátima e a peregrinação 

internacional de 13 de maio com o Papa Francisco e a canonização dos pastorinhos Francisco e 

Jacinta Marto. Pudemos sentir mais intensamente que “temos Mãe”, como repetiu o Papa, a Mãe de 

Ternura e de Misericórdia, que com o seu Imaculado Coração nos conduz até Deus e nos chama à 

santidade. (introdução) 

Sacerdote: Oremos.  

Vós, ó nossa Mãe e Padroeira, Senhora de Fátima, abençoai esta vossa Diocese e guiai-nos no 

caminho que conduz até Deus e ao encontro dos irmãos sobretudo dos mais frágeis e pobres. 

Todos: O Senhor fez maravilhas! É eterno o seu amor! 

Cântico: Ave Maria Mãe da Igreja 

(Caminhada em silêncio) 

Quarta estação. Somos Igreja em saída missionária 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 

Leitor: Da carta pastoral “A Alegria de ser Igreja em Missão”: 

Uma Igreja em saída é cada vez mais próxima das necessidades das pessoas, também dos mais 

afastados que se sentem postos à margem, uma Igreja próxima das famílias em dificuldade, próxima 



dos jovens, dos pobres e dos feridos da vida. “A Igreja não está no mundo para condenar, mas para 

permitir a todos o encontro com aquele amor entranhado que é a misericórdia de Deus”; “Desejo 

uma Igreja alegre com o rosto de mãe, que compreende, acompanha, acaricia”, diz o Papa 

Francisco. (n. 12) 

Sacerdote: Oremos.  

Dai, Senhor, à nossa Diocese e suas comunidades um espírito missionário capaz de despertar o 

entusiasmo da fé e de suscitar vocações laicais, sacerdotais e à vida religiosa.  

Todos: O Senhor fez maravilhas! É eterno o seu amor! 

Cântico: Sois a semente 

(Caminhada em silêncio) 

Sacerdote. Quinta estação: Somos Igreja que escuta 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 

Leitor: Da carta pastoral “A Alegria de ser Igreja em Missão” 

Faz parte da definição da Igreja ser “uma comunidade que escuta e anuncia a Palavra de Deus. A 

Igreja não vive de si mesma, mas do Evangelho; e do Evangelho tira sem cessar orientação para o 

seu caminho... Só quem se coloca primeiro à escuta da Palavra é que pode depois tornar-se seu 

anunciador” (VD 51).  

Para sair em missão é preciso também escutar o Espírito... Escutar o que o Espírito diz à Igreja 

através dos sinais dos tempos, fazendo o oportuno discernimento para identificar o que fazer e por 

onde ir. 

Outra dimensão importante refere-se à escuta do outro, como expressão de relação fraterna feita de 

atenção, de acolhimento, de disponibilidade, de diálogo, de partilha de alegrias e dores. Hoje é um 

aspeto urgente numa sociedade de relações fugidias e frágeis, de solidões, de abandonos, de 

incompreensões e tensões, de descartáveis e excluídos. (n. 13) 

Sacerdote: oremos.  

Vós, ó Mãe e Padroeira, ajudai-nos a ser fermento do Evangelho da alegria e da misericórdia nesta 

nossa terra por Vós tão amada! 

Todos: O Senhor fez maravilhas! É eterno o seu amor! 

Cântico: Se hoje ouvirdes a voz do Senhor 



(Caminhada em silêncio) 

Sexta estação. Somos Igreja que festeja e celebra 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 

Leitor: Da carta pastoral “A Alegria de ser Igreja em Missão” 

A Igreja em saída missionária deve redescobrir a importância da dimensão festiva para a vivência 

da fé e para a evangelização, como exorta o Papa Francisco: “A comunidade evangelizadora, 

jubilosa, sabe sempre «festejar»: celebra e festeja cada pequena vitória, cada passo em frente na 

evangelização. No meio desta exigência diária de fazer avançar o bem, a evangelização jubilosa 

torna-se beleza na liturgia. A Igreja evangeliza e evangeliza-se com a beleza da liturgia, que é 

também celebração da atividade evangelizadora e fonte dum renovado impulso para se dar” (EG 

24). 

A festa cristã é a celebração da “alegria do Evangelho que enche o coração e a vida inteira 

daqueles que se encontram com Jesus”: da presença de Deus, do seu amor e da sua ternura 

comunicados em Cristo, da sua misericórdia, do seu perdão, da comunhão fraterna, da vida nova em 

Cristo ressuscitado, da sua paz. (n. 14) 

Sacerdote: Oremos. 

Pela Igreja de Leiria-Fátima, por todos os fiéis que dela fazem parte, pela sua missão na sociedade e 

no mundo, seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo! 

Todos: Para sempre seja louvado, com sua Mãe, Maria Santíssima! 

Todos: O Senhor fez maravilhas! É eterno o seu amor! 

Cântico: Povo do Senhor, exulta e canta de alegria 

(Caminhada em silêncio em direção à Capelinha das Aparições) 

 

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 
(O Senhor Bispo e os sacerdotes vão paramentar-se somente no final do rosário) 

 

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 rosário, 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.  
 
I. A ressurreição de Jesus Cristo 
Do Evangelho segundo São Mateus (Mt 28,1-6) 
Terminado o sábado, ao romper do primeiro dia da semana, Maria de Magdala e a outra Maria 
foram visitar o sepulcro. Nisto, houve um grande terramoto: o anjo do Senhor, descendo do Céu, 
aproximou-se e removeu a pedra, sentando-se sobre ela. O seu aspeto era como o de um relâmpago; 
e a sua túnica, branca como a neve. Os guardas, com medo dele, puseram-se a tremer e ficaram 
como mortos. Mas o anjo tomou a palavra e disse às mulheres: «Não tenhais medo. Sei que buscais 
Jesus, o crucificado; não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde 
jazia». 

Virgem do Coração Imaculado, Senhora do Rosário de Fátima, 
roga por nós para que vivamos animados pela fé na ressurreição. 
 
II. A ascensão de Jesus ao Céu 
Do Livro dos Atos dos Apóstolos (At 1,6-9) 

Estavam todos reunidos, quando lhe perguntaram: «Senhor, é agora que vais restaurar o Reino de 
Israel?» Respondeu-lhes: «Não vos compete saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou 
com a sua autoridade. Mas ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e 



sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos confins do mundo». 
Dito isto, elevou-se à vista deles e uma nuvem subtraiu-o a seus olhos. 

Virgem missionária, Senhora do Rosário de Fátima, 
roga por nós para que, acolhendo a força do Espírito, 
sejamos feitos testemunhas do teu Filho, Jesus Cristo. 
 
III. A vinda do Espírito Santo 
Do Livro dos Atos dos Apóstolos (At 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. 
Virgem do Pentecostes, Senhora do Rosário de Fátima, 
roga por nós para que também nós sejamos repletos do Espírito 
que faz da nossa vida uma nova criação e memorial da presença de Deus. 
 
IV. A assunção da Virgem Maria 
Do Livro do Apocalipse (Ap 12,1) 

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. 

Virgem da Assunção, Senhora do Rosário de Fátima, 
roga por nós para que vivamos com o olhar voltado para Deus. 
 
V. A coroação de Maria como Rainha do Céu e da terra 
Do Livro dos Salmos (Sl 44(45),10) 

À tua direita está a rainha ornada com ouro de Ofir. 

Virgem Rainha, Senhora do Rosário de Fátima, 
roga por nós para que aguardemos, com jubilosa esperança, neste tempo da espera, 
o triunfo do Coração Imaculado, a última vinda de Cristo Salvador. 

 (Santuário de Fátima, Guia do peregrino 2017-2018, p. 93-95) 
 

Procissão para o altar com a imagem de Nossa Senhora e Santa Missa 
11h00 

 


