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Acolher a bondade que procede de Deus
para treinar o coração -

“roteiro do peregrino”

A partir do núcleo da mensagem de Fátima, «acolher a bondade que procede de Deus para treinar o
coração», pretende SER um ITINERÁRIO que possibilita a todos (catequizandos, famílias, comunidade…):
Desafios
Palmilhar os dias com Jacinta,
Francisco e Lúcia
Ser fiel
aos pedidos da Mãe
Desejar encontrar-se com o
Deus Trindade
Comprometer-se
em fazer-se disponível à ação
da graça e acolher a bondade
que procede de Deus
Assumir ser missionários do
amor misericordioso

Atitudes
 Conhecer os Pastorinhos
 Seguir as suas pegadas- os seus sentimentos e o seu jeito de viver em ordem a:
contemplar/orar, converter-se, compadecer-se e anunciar
 Descobrir a mensagem de Fátima
 Aceitar e comprometer-se num itinerário de conversão
 Deixar-se encontrar por Deus na Palavra, na Eucaristia e na vida
 Comprometer-se a viver em oração
 Disponibilizar-se ao DOM da graça e saber-se “ser filho de Deus”
o Deixar que o Espírito toque os olhos
o Deixar que o Espírito toque o coração
o Deixar que o Espírito toque as mãos
 Acolher a bondade de Deus que humaniza e faz feliz
 Renunciar ao mal que desumaniza: separa, destrói, gera infelicidade…
 Acolher o dom de ser discípulo de Jesus, como Maria
 Comprometer-se com Ele em SER e ANUNCIAR a Boa Notícia que possibilita ao Pai tornar
o Reino PRESENTE

Cronograma: elaboração e implementação da caminhada para celebrar o Centenário de Fátima
Na catequese de
29 / 30 de abril

 Criar e recortar o “roteiro do peregrino”
 Preparação do material: convite, material para fazer a dezena, encenação do “Conto do Vô Niel”

(ver

as indicações no esquema do encontro/ celebração)

Na catequese de
6/7 de maio
e na Eucaristia
Na catequese de
13/14 de maio
Na catequese de
20/21 de maio
Na catequese de
27/28 de maio

Ao longo do mês







Celebrar a abertura do Mês de maio
Celebrar o dia da mãe
Iniciar a descoberta dos acontecimentos/mensagem de Fátima e do testemunho dos Pastorinhos
Fazer a bússola e o “roteiro do peregrino”
Descobrir os acontecimentos e mensagem de Fátima

 Acolher o testemunho dos Pastorinhos
 Avaliar o “roteiro do peregrino” – atualizar a bússola
 Na eucaristia oferecer as flores (gestos de conversão)
Na vida quotidiana:
os catequizandos/famílias/outros adultos da comunidade são convidados a viverem o seu “roteiro do
peregrino”: itinerário de conversão
Nas eucaristias:
No ofertório, entregar-se-ão, com os dons, as flores (nestas estará escrito o que cada pessoa viveu, no
seu “roteiro do peregrino/ itinerário de conversão”, ao longo da semana
Outras vivências comunitárias:
de acordo com a programação de cada paróquia

Na catequese:
-será o lugar para a descoberta dos acontecimentos e da mensagem de Fátima. Propõe-se que nos últimos 15
minutos da catequese se ponha em prática o seguinte esquema:
 Apresentação dos acontecimentos e mensagem de Fátima (esquema) e se dialogue sobre os mesmos;
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(IMPORTANTE-- propõe-se que sejam os catequizandos a apresenta-los – divididos em grupos e solicitando a ajuda das
famílias)




se partilhe/ avalie o “roteiro do peregrino”: itinerário de conversão;
se reze ao jeito dos Pastorinhos (utilizando como exemplo a oração proposta para a celebração das mães e da abertura
do itinerário)

Conteúdos

Viagem no
tempo e no
espaço

1ª semana
29/04 a 6/05

2ª semana
6/05 a 13/05

Aparições do Anjo
Cabeço
Quintal de Lúcia

1ª e 2ª aparição
Cova da Iria
13 de maio
13 de junho

3ª semana
13/05 a 20/05

3ª aparição
Cova da Iria
13 de julho

4ª semana
20/05 a 27/05

4ª aparição
Valinhos
19 de agosto

5ª semana
27/05 a 1/06

5ª e 6ª aparição
Cova da Iria
13 de setembro
13 de outubro

Na família: com os pastorinhos
Cada semana, o catequista entregará aos catequizandos um breve trecho relativo às experiências de vida dos
Pastorinhos (ver site: ww.catequesedoporto.com)
1ª semana
29/04 a 6/05

2ª semana
6/05 a 13/05

3ª semana
13/05 a 20/05

4ª semana
20/05 a 27/05

5ª semana
27/05 a 1/06

Orações dos
Pastorinhos

É Jesus escondido!
Gosto tanto dele!

Os sacrifícios,
como os havemos
de fazer?

Dar tudo como senão
precisássemos de nada

Na véspera de morrer,
estava radiante de
contentamento

Processo para a elaboração do caminho de conversão: “roteiro do peregrino”
O “roteiro do peregrino” pretende SER um “itinerário de conversão” destinado a crianças, adolescente,
jovens e adultos. Elaborado a partir do EVANGELHO, com referências à Mensagem de Fátima e ao testemunho
dos Pastorinhos, terá a forma de uma “bússola”. Bússola essa que ajuda o peregrino a acolher «a

bondade que procede de Deus para treinar o coração»!
---------------Guia para elaborar o “roteiro do peregrino”
1º Passo: DESCOBRE o que é um “roteiro do peregrino”?
O “roteiro do Peregrino é um instrumento que te ajuda a escolher o melhor caminho para cresceres, para não fazeres o mal, para te
pareceres cada vez mais com Jesus, para seres mais feliz. Assumiras também, a responsabilidade de fazeres os outros felizes.
2º Passo: REZA a Jesus
Antes de decidires, reza: «Jesus, ajuda-me a VER a minha vida e a descobrir o que Deus me propõe como caminho. Dá-me sabedoria,
inteligência e amor para eu descobrir o que é bom em mim para te agradecer, e o que posso melhorar para me parecer mais contigo e com os
Pastorinhos. Conto contigo, Jesus. Obrigado.
3º Passo: ESCOLHE um guia especial
Podes pedir ajuda a Jacinta, a Francisco ou à Lúcia para te acompanharem na realização do teu “roteiro de peregrino”. Eles poderão
dar-te o exemplo e a força para teres o mesmo entusiamo e alegria que eles tiveram quando punham em prática o que a Mãe do Céu
lhes pedia. Dos três Pastorinhos, quem gostarias que fosse o teu guia neste “roteiro do peregrino”? (escreve o seu
nome)______________ Agora, toca a conversar com ele/ela todos os dias!
4º Passo: FAZ o teu “roteiro do Peregrino”
Recorda a forma como os Pastorinhos viviam e olha para a forma como pensas, como vês os outros, como fazes e como sentes (em casa,
na escola/trabalho, com os amigos…).
Escreve a resposta às perguntas, isto é, o teu compromisso, na parte correspondente da tua bússola/”roteiro do Peregrino”:

Como fazer:
Após a leitura dos testemunhos dos Pastorinhos (site1), na celebração da abertura do mês de maio e do dia da
mãe (site), o catequista:
1- entrega a cada catequizando, mãe e outros familiares presentes o “guia para elaborar o roteiro do
peregrino” e a bússola (onde escreverá o seu roteiro- os documentos encontram-se no site:
wwwcatequesedoporto.com);
2- propõe que os guias do caminho a realizar sejam os pastorinhos;

1

www.catequesedoporto.com
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3- explica o como fazer e dá exemplos que mostrem como concretizar na vida o “roteiro do peregrino”.
O catequista pode neste momento partilhar o seu próprio roteiro (o que se supõe que o terá feito
antes do encontro);
4- dá um tempo de silêncio para que cada um realize o seu roteiro;
5- convida, quem o desejar, a partilhar algum aspeto do seu “roteiro do peregrino”:

_______1ºpasso- avaliar semanalmente o “roteiro do peregrino” a partir da bússola
Não basta elaborar o “roteiro do peregrino”. É necessário verificar, regularmente, se estamos ou não no bom
caminho, se conseguimos pôr em prática o que nos propusemos FAZER. Como instrumento de avaliação, a
bússola permitir-nos-á verificar se caminhamos em direção ao NORTE ou se nos perdemos, sabendo que a
agulha aponta para a direção certa. A bússola será um instrumento de navegação e orientação, isto é, de
avaliação do “roteiro do peregrino”. Assim, no fim de cada dia e/ou de cada semana mudaremos os ponteiros
da bússola de acordo com a nossa fidelidade ao “roteiro do peregrino” isto é: + perto ou + longe do NORTE.
Quando utilizar a bússola?
Todas as semanas, no último quarto de hora da catequese,

_______2º passo- para manter a memória e a comunhão: o terço/dezena
Propomos a todos os que decidirem criar o seu “roteiro do peregrino” que tenham uma dezena/terço, no
bolso, utilizando-a como instrumento para recordar os compromissos e sentir a solidariedade e comunhão nos
outros no seu esforço.
Para quê?
Todos os membros da família são convidados a terem a dezena, permanentemente, no bolso (ao longo de todo o
mês de maio… e porque não para sempre) para que, sempre que tocarem nela recordarem:
 a união e o amor da família;
 a presença e a proteção de Deus, de Maria;
 a necessidade de rezarem, ao longo do dia, breves frases de súplica e gratidão (ao jeito dos pastorinhos);
 a fidelidade ao roteiro do peregrino (compromissos/sacríficos que se propuseram realizar ao jeito dos pastorinhos);

_____3ºpasso- Cada semana escrever numa flor o caminho andado, os gestos realizados
Para que a caminhada tenha uma dimensão comunitária e que a comunidade seja sentida como um apoio e
um incentivo à conversão pessoal, propõe-se que se escreva, numa flor, o caminho percorrido ao longo da
semana. Para que seja visível, oferece-se, no início do mês de maio, um molde em cartolina para que ao
longo do mês, cada pessoa faça as suas próprias flores e nelas escreva.

_____4ºpasso – Na Eucaristia: um gesto para o momento do ofertório
Sugere-se que, em cada semana, no ofertório da Eucaristia, para além de recolher os dons dos fiéis, as
crianças da catequese passem, na assembleia, com cestos e recolham as flores em que estão

Celebração: abertura do CENTENÁRIO/DIA DA MÃE – na catequese
Esquema:
_____Acolhimento – narrativa
_____1º momento: o conto “O Banco do Vô Niel”
_____2º momento: leitura de testemunhos dos pastorinhos
_____3º momento: oração ao jeito dos pastorinhos
_____4º momento: elaborar o roteiro de vida
_____5º momento: fazer a dezena para oferecer às mães
_____6º momento: lanche surpresa
_____7º momento: Eucaristia
Documentos editados: Ver revista A Mensagem – janeiro – Abril 2017- e (em parte) no site www.catequesedoporto.com
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