20 de fevereiro

Dia dos Pastorinhos
Para a celebração da festa litúrgica de São Francisco e Santa Jacinta Marto,
pastorinhos de Fátima, canonizados no passado dia 13 de maio de 2017, sugerimos
um esquema para a oração do terço com os “Mistérios da Confiança”, esquema
usado na Peregrinação Nacional das Crianças na noite de 9 de junho de 2013, como
sugestão para a oração do terço com as crianças e adolescentes da catequese.
Início da oração
Em nome do Pai…
Hoje a Igreja celebra-se a festa litúrgica dos Santos Francisco e Jacinta Marto, os
pastorinhos de Fátima que foram canonizados pelo Papa Francisco no dia 13 de
maio de 2017. É uma alegria muito grande sabermos que duas crianças da nossa
diocese de Leiria-Fátima são declaradas como um exemplo para toda a Igreja!
Neste ano em que celebramos os cem anos da restauração da nossa Diocese, este
dia é também dia de festa, de vivermos na alegria de sermos Igreja. Rezamos pela
nossa Diocese, pela nossa paróquia, pelos catequistas, pelas crianças e
adolescentes da catequese, pelas nossas famílias.
Os pastorinhos confiaram inteiramente em Nossa Senhora, a Senhora mais
brilhante que o Sol, e encontraram nela o refúgio e caminho que os conduziu para
Deus. Pedimos para todos nós essa mesma fé: por isso vamos rezar os “Mistérios
da Confiança”
1º Mistério: Os Pastorinhos confiaram naquilo que a Senhora lhes prometeu
1º Leitor:
2º Leitor:
1º Leitor:
3º Leitor:

2º Leitor:

Na 1ª aparição, Lúcia perguntou à Senhora mais brilhante que o
Sol:
O que é que vossemecê me quer?
E a Senhora respondeu:
Vim para vos pedir que venhais aqui seis meses seguidos no dia
13 a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que
quero.
Os Pastorinhos confiaram na promessa da Senhora cheia de luz.
Ficaram confiantes e seguros que Ela viria sempre aos encontros
que marcou. Por isso, todos os dias 13 lá iam, felizes, para a
Cova da Iria. Enquanto esperavam pela Senhora, rezavam o
terço como Ela lhes tinha pedido.

1º Leitor:

Ó Mãe do Céu, guarda em teu coração todos os povos do
mundo. E a nós, ajuda-nos a confiar sempre em ti.

Pai Nosso e 10 Avé Marias | Glória ao Pai…
Ó Maria concebida sem pecado, | Rogai por nós que recorremos a vós.
Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
Levai as almas todos para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Cântico:

Cantemos, alegres, a uma só voz:
Francisco e Jacinta rogai por nós.
Salve, salve, Pastorinhos | Nosso encanto e alegria
Salve, salve, pastorinhos | Prediletos de Maria

2º Mistério: Aquela Senhora ajuda-nos sempre
1º Leitor:

2º Leitor:
3º Leitor:
2º Leitor:
3º Leitor:
2º Leitor:
3º Leitor:
1º Leitor:

A mãe da Lúcia afligia-se cada vez mais com os acontecimentos
das aparições, pois receava que a filha andasse a mentir,
dizendo que Nossa Senhora lhes aparecia. Escutemos o que nos
diz a Irmã Lúcia:
Um dia, pela manhã, minha mãe chamou-me e disse-me que me
ia levar a casa do Senhor Prior:
Quando lá chegares, pões-te de joelhos, dizes-lhe que mentiste
e pedes-lhe perdão.
Ao passar por casa dos meus primos contei-lhes o que se
passava. A Jacinta ao ver-me tão aflita disse-me:
Vou já mais o Francisco rezar junto ao poço. Quando voltares,
vai lá ter.
À volta, corri ao poço, e lá estavam os dois de joelhos a rezar.
Depois contei-lhes o que tinha feito e a Jacinta disse-me:
Vês?! Não devemos ter medo de nada! Aquela Senhora ajudanos sempre. É tão nossa amiga!
Ó Mãe do Céu, guarda em teu coração todos os povos do
mundo. E a nós ajuda-nos a não ter medo de nada.

Pai Nosso e 10 Avé Marias | Glória ao Pai | Jaculatórias
Cântico:

Cantemos, alegres, a uma só voz:
Francisco e Jacinta rogai por nós.
Vossos olhos inocentes | Contemplaram a Senhora
Dos seus filhos peregrinos | Carinhosa protetora

3º Mistério: Os Pastorinhos ajudam-nos a rezar com confiança
1º Leitor:

2º Leitor:

3º Leitor:
2º Leitor:
1º Leitor:

Um dia uma pobre mulher, a chorar, ajoelhou-se diante da
Jacinta a pedir-lhe que alcançasse de Nossa Senhora a cura de
uma doença muito grave. A Jacinta, ao vê-la de joelhos diante
de si, afligiu-se e ajoelhou, também, e rezou com a mulher 3 Avé
Marias; depois pediu-lhe para se levantar, que Nossa Senhora
havia de curá-la. E não deixou de rezar todos os dias por ela.
Passado algum tempo, a senhora tornou a aparecer e pediu-lhe
para agradecer a Nossa Senhora a sua cura.
Doutra vez, veio ter com ela um soldado a chorar, porque
recebeu ordem de ir para a guerra, deixando a esposa doente
com três filhinhos. Pedia ou a cura da esposa ou a anulação da
ordem de ir para a guerra. A Jacinta convidou-o a rezar com ela
o terço e disse-lhe:
Não chore. Nossa Senhora é tão boa que, com certeza, faz-lhe a
graça que lhe pede.
Passado alguns meses, foi ter com a Jacinta para agradecer a
Nossa Senhora as duas graças recebidas.
Ó Mãe do Céu, guarda em teu coração todos os povos do
mundo. E ajuda-os nas suas dificuldades e sofrimentos.

Pai Nosso e 10 Avé Marias | Glória ao Pai | Jaculatórias
Cântico:

Cantemos, alegres, a uma só voz:
Francisco e Jacinta rogai por nós.
Sacrifício e oração | Foi a vossa vida inteira
Ao convite maternal | Da Senhora da azinheira

4º Mistério: Não desanimes, eu nunca te deixarei
1º Leitor:
2º Leitor:
3º Leitor:

2º Leitor:
3º Leitor:

1º Leitor:

Na 2ª aparição, a Lúcia disse a Nossa Senhora:
Queria pedir-lhe para nos levar para o céu.
Sim; a Jacinta e o Francisco levo-os em breve. Mas tu ficas cá
mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer
conhecer e amar.
Fico cá sozinha?
Não filha. E tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te
deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o
caminho que te conduzirá até Deus.
Ó Mãe do Céu, guarda em teu coração todos os povos do
mundo. E ajuda todos aqueles que sofrem, vivem sozinhos e
abandonados.

Pai Nosso e 10 Avé Marias | Glória ao Pai | Jaculatórias
Cântico:

Cantemos, alegres, a uma só voz:
Francisco e Jacinta rogai por nós.
Praticando a caridade | Entregáveis com carinho
A merenda que leváveis | Ao primeiro pobrezinho

5º Mistério: Faz tudo o que Ela te disser
1º Leitor:
2º Leitor:

1º Leitor:
2º Leitor:
3º Leitor:

1º Leitor:

A Jacinta, sabendo que a Lúcia sofria por ficar cá sozinha, disselhe:
Aquela Senhora disse que o Seu Imaculado Coração será o teu
refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Não gostas
tanto? Eu gosto tanto do seu Coração! É tão bom!
Quando o Francisco se encontrava muito doente a Lúcia
perguntou-lhe:
Estás melhor?
Não. Sinto-me muito pior. Já me falta pouco para ir para o céu.
Tu ficas cá, porque Nossa Senhora quer. Olha: faz tudo o que Ela
te disser.
Ó Mãe do Céu, guarda em teu coração todos os povos do
mundo. Protege-os e ensina-os a amar o Teu Filho Jesus,
fazendo, em tudo, o que Ele lhes pedir.

Pai Nosso e 10 Avé Marias | Glória ao Pai | Jaculatórias
Conclusão:
Rezemos estas três Avé Maria pelas intenções que os Pastorinhos rezavam.
A primeira pela paz: Avé Maria…
A segunda Avé Maria, rezamos pela conversão dos pecadores: Avé Maria…
A terceira Avé Maria, rezamos pelo Santo Padre: Avé Maria…
Salvé Rainha…
Em nome do Pai…
Cântico final:

Foi aos Pastorinhos | que a Virgem falou.
Desde então nas almas | nova luz brilhou
Avé, Avé, Avé, Maria!
Avé, Avé, Avé, Maria!

