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Proposta dos  
Secretariados de Catequese  
da Zona Centro 
Leiria-Fátima | Lisboa |  
Portalegre – Castelo Branco |  
Santarém | Setúbal 
 

Campanha para a infância 
esquema geral para a Quaresma de 2017 

 Evangelho Aparições Nª Senhora Atitude(s) – tijolo 

1º 
"Nem só de pão vive 
o homem" 

"Quereis oferecer-vos 
a Deus?” 

Ato de oferta a Deus 
(oração da manhã / 
noite) 

2º 
"O seu rosto ficou 
resplandecente 
como o sol" 

Submergidos na luz de 
Deus 

Acolher a Luz 
(oração com a Palavra) 

3º 
"Se conhecesses o 
dom de Deus" 

"Ó Jesus, é por vosso 
amor” 

Oferecer um sacrifício 

4º 
"diante de Jesus 
exclamou: «Eu creio, 
Senhor»” 

"Rezai, rezai muito" 
Crescer na confiança 
através da oração – “24 
horas para o Senhor” 

5º 
"Pai, dou-Te graças 
por Me teres ouvido" 

"Deus está contente” 
Consolar a Deus 
(adoração, sacrifícios, 
oração...) 

6º 
"Este era 
verdadeiramente 
Filho de Deus" 

"Façam aqui uma 
capela… sou a Senhora 
do Rosário... Não 
ofendam mais a Nosso 
Senhor" 

Celebrar a oferta de 
Jesus por nós (Eucaristia, 
celebrações da Semana 
Santa...) 

P 

«Não tenhais medo; 
sei que procurais 
Jesus, o Crucificado. 
Não está aqui: 
ressuscitou» 

“Graça e misericórdia” Amor à Eucaristia 
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Com Maria caminho para Deus 
CAMPANHA PARA A QUARESMA DE 2017 
NO CENTENÁRIO DAS APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA EM FÁTIMA 
 
 
Ao longo da Quaresma vivemos um caminho para a Páscoa, para a Vida: tempo de 
esperança, mas também de conversão e purificação, e de reforçar o que é 
essencial na nossa relação com Deus (oração), com os outros (esmola) e connosco 
próprios (jejum). 
 
Na celebração do centenário das aparições de Fátima, propõe-se um caminho com 
Maria, acompanhando progressivamente as aparições de maio a outubro de 1917, 
concluindo com a aparição de Tui, em 1929. Mas também Maria como caminho 
(ela própria se apresenta como refúgio e caminho que conduz para Deus) que nos 
leva para o seu Filho Jesus, culminando na Páscoa, e na Eucaristia como 
celebração pascal da morte e ressurreição de Jesus. 
 
Por isso, ao longo das semanas da Quaresma, é proposto que cada criança, para 
além dos breves momentos de adoração (quanto possível na presença de “Jesus 
escondido” na Eucaristia), viva a vida com uma dimensão eucarística, com atitudes 
de oferta, reparação, comunhão com Deus e com os outros.  
 
Acolhendo o exemplo dos Pastorinhos, também nós, hoje, podemos acolher a 
mensagem de Nossa Senhora como um desafio de conversão e de adesão cada 
vez maior ao projeto de Deus para nós. E viver esta entrega nas mãos de Deus 
como uma forma de construirmos de um mundo melhor: os tijolos que, em cada 
semana, serão preparados pelos catequizandos, serão sinal desta construção do 
mundo, e também da Igreja, culminando na edificação de uma Capelinha, lugar 
onde a comunidade cristã se reúne para rezar, mas sobretudo para celebrar a 
Eucaristia. 
 
Será um caminho orante. Estes momentos de oração devem fazer-se 
preferencialmente numa igreja, junto do sacrário. Caso seja possível, faz-se a 
exposição do Santíssimo. Na quarta semana, tendo em conta a proposta do Santo 
Padre de viver as “24 horas para o Senhor”, a proposta é um pouco mais longa.  
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Objetivos: 
1. Viver a Quaresma e Páscoa ao ritmo da liturgia dominical e iluminados 

pelas aparições de Nossa Senhora em Fátima; 
2. Aprofundar o conhecimento das aparições de Nossa Senhora; 
3. Assumir atitudes de oração, adoração, oferecimento da vida a Deus, 

reparação, e de amor à Eucaristia; 
4. Reconhecer a presença de Jesus na Eucaristia. 

 
A campanha: 
Para cada semana é proposto um tempo de adoração em grupo, para realizar 
preferencialmente numa igreja, junto do sacrário, como momento de adoração. 
Caso seja possível, pode fazer-se a exposição do Santíssimo. 
Lança também desafios para a vivência pessoal, e para a construção progressiva 
de uma capela, semelhante à Capelinha das Aparições (na sala do grupo ou na 
comunidade, conforme as possibilidades, com os tijolos que cada um completa). 
 
Comunidade | grupo de catequese: 
As propostas podem ser adaptadas localmente de forma a poderem ser vividas no 
grupo da catequese ou na comunidade. A construção progressiva da Capelinha na 
igreja pode ser uma oportunidade para inserir toda a comunidade na dinâmica da 
catequese e na celebração do centenário das aparições de Fátima. 
 
Capelinha: 
Semana a semana, ao ritmo do percurso das aparições de Nossa Senhora, como se 
indica no esquema apresentado, propomos a construção de uma Capelinha que 
vai aparecendo ao longo das semanas do Quaresma, até à Páscoa. Optando pela 
construção da Capelinha na comunidade, deverá ser feita a coordenação entre 
todos os grupos, e pensar na forma prática de realizar esta dinâmica. 
 
Antes de iniciar a campanha, deverá ser pensada a forma prática de receber os 
tijolos e de os integrar na construção, providenciando todos os materiais 
necessários. Se optarem por construi-la na Igreja, os grupos das crianças devem 
ser implicados a participarem nessa construção. 
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1ª Semana da Quaresma: “Quereis oferecer-vos a Deus?” 
 
1. Cântico inicial [Sugestões: Em nome do Pai; Deus está aqui] 

 
2. Saudação 

 

[Catequista] Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
 

[Todos] Ámen. 
 

[Catequista] Ao começar o tempo da Quarema, estamos aqui, junto de Jesus 
(presente no sacrário), para escutar o que Ele tem para nos dizer. Vamos 
também escutar o que Nossa Senhora revelou aos Pastorinhos de Fátima em 
1917, há 100 anos. Imitamos o exemplo dos três Pastorinhos que tantas vezes 
procuravam estar assim em oração, junto de “Jesus escondido”, como eles 
diziam. 

 
3. [Exposição do Santíssimo | Cântico, sugestões: Jesus, Jesus; Te amarei, 

Senhor; Jesus, eu amo-Te…; Não adores nunca ninguém mais] 
 

[Catequista] Rezemos a oração que o Anjo ensinou aos Pastorinhos: 
 

[Todos] Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.  
Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram,  
não esperam, e não vos amam. [3 vezes] 

 

[Catequista] Continuamos a rezar a Jesus. 
Todos repetem cada oração que eu vou rezar: 
- Jesus, nós estamos aqui. (Pausa para todos repetirem) 
- Gostamos muito, muito de Ti.  
- Queremos seguir-Te.  
- Dá-nos o Teu Amor.  
- Dá-nos o Teu perdão.  
- Dá-nos a Tua paz.  
 

4. Oração em silêncio 
 

[Catequista] Num breve momento de silêncio, cada um vai falar com Jesus: o 
que queres agradecer, pedir, louvar, ou dizer a Jesus? 
 

[Breve momento de silêncio] 
 

5. Cântico [Sugestões: Pai, eu Te adoro; Jesus eu amo-Te] 
 

6. Leitura do Evangelho (Mt 4, 1-4) 
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[Leitor] Do Evangelho de São Mateus 
Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a 
fim de ser tentado pelo Diabo. Jejuou quarenta dias e quarenta 
noites e, por fim, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-
lhe: «Se és Filho de Deus, diz a estas pedras que se 
transformem em pães». Jesus respondeu-lhe: «Está escrito: 
‘Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai 
da boca de Deus’» 
Palavra da Salvação 

 

[Todos] Glória a Vós, Senhor! 
 

7. Reflexão e introdução às Memórias da Irmã Lúcia 
 

[Catequista] No Evangelho, escutámos Jesus a ser tentado no deserto. No 
início destes quarenta dias da Quaresma, recorda-nos que a tentação nos 
acompanha ao longo de toda a vida, e que precisamos de encontrar na 
Palavra de Deus, como Jesus, a força para não pecar. 
As pessoas às vezes escolhem o caminho errado… E isso faz com que o mundo 
nem sempre seja um lugar bonito para se viver. Quando Nossa Senhora 
apareceu em Fátima, aos três Pastorinhos, foi para indicar o caminho a seguir 
para vencer o mal e contruir um mundo melhor.  
Vamos escutar como a Irmã Lúcia recorda o que aconteceu na primeira 
aparição, a 13 de maio de 1917: 
 

[Leitor 1] – Não tenhais medo! Eu não vos faço mal! 
[Leitor 2] – De onde é Vossemecê? – lhe perguntei. 
[Leitor 1] – Sou do Céu. 
[Leitor 2] – E que é que Vossemecê me quer? 
[Leitor 1] – Vim para vos pedir que venhais aqui, seis meses seguidos, no 

dia 13 a esta mesma hora. Depois direi quem sou e o que 
quero. (…) Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os 
sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação 
pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela 
conversão dos pecadores? 

[Leitor 2] – Sim, queremos! 

 
8. Compromisso e oração final 

[Catequista] “Quereis oferecer-vos a Deus?” perguntou Nossa Senhora aos 
Pastorinhos. Para vencermos as tentações e seguirmos o caminho que leva à 
paz e à salvação temos de começar por oferecer a nossa vida a Deus… Os 
Pastorinhos disseram que sim, que se queriam oferecer a Deus. Disseram e 
fizeram-no. A sua vida foi uma entrega nas mãos de Deus. 
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E nós, também nos queremos oferecer a Deus? Como é que cada um de nós 
responde a este desafio de Nossa Senhora? Num breve momento de silêncio, 
vamos pedir a Jesus que nos ajude a ter a mesma coragem e confiança dos 
Pastorinhos. 
 

[Breve momento de silêncio] 
 

Catequista] Ao longo desta semana, procuremos oferecer-nos a Deus em cada 
dia: de manhã, ao começar o dia, ou à noite, ao terminar, num momento de 
oração, somos convidados a entregar a nossa vida a Deus. E agora, rezemos 
em conjunto: 
 

 [Todos]  Pai Nosso… 3 Avé Marias… Glória ao Pai… 
 

 Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.  
Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram,  
não esperam, e não vos amam. [3 vezes] 

 
9. [Bênção e recolha do Santíssimo] 

 Caso não haja a bênção do Santíssimo, terminar da forma habitual: Em 
nome do Pai… 

 Dar as indicações necessárias para o desafio da semana (com o tijolo 
para construir a Capelinha). 

 Distribuir a dinâmica da semana, e reforçar o convite à oração da 
manhã/noite com o ato de entrega a Deus. 
 

10. Cântico final [Sugestões: Mãe, olha para mim; Avé de Fátima]  
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2ª Semana da Quaresma: Submergidos na luz de Deus 
 
1. Cântico inicial [Sugestões: Tão perto de mim; Deixa Deus entrar] 

 
2. Saudação 

 

[Catequista] Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
 

[Todos] Ámen. 
 

[Catequista] Mais uma vez junto de Jesus [presente no sacrário], vamos parar 
um pouco. Olhamos para dentro de nós e para Jesus. Acolhemos a sua luz. Ele 
é Palavra que Deus nos convida a escutar. 
 

3. [Exposição do Santíssimo | Cântico, sugestões: Senhor Jesus, Tu és a luz; 
Jesus, Jesus; Te amarei, Senhor; Jesus, eu amo-Te…; Esta luz pequenina] 

 

[Catequista] Rezemos a oração que o Anjo ensinou aos Pastorinhos: 
 

[Todos] Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.  
Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram,  
não esperam, e não vos amam. [3 vezes] 

 

[Catequista] Continuamos a rezar a Jesus. 
Todos repetem cada oração que eu vou rezar: 
- Jesus, Tu és a luz que nos ilumina. (Pausa para todos repetirem) 
- Queremos seguir-Te.  
- Ajuda-nos a levar e partilhar a tua luz.  
- Jesus, aumenta a nossa fé.  
- Jesus, aumenta o nosso amor.  
- Jesus, aumenta a nossa esperança. 
 

4. Oração em silêncio 
 

[Catequista] Num breve momento de silêncio, cada um vai falar com Jesus: o 
que queres agradecer, pedir, louvar, ou dizer a Jesus? 
 

[Breve momento de silêncio] 
 

5. Cântico | sugestões: Senhor Jesus, Tu és a luz; Esta luz pequenina] 
 

6. Leitura do Evangelho (Cf. Mt 17, 1-5) 
 

[Leitor] Do Evangelho de São Mateus 
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os, em 
particular, a um alto monte e transfigurou-Se diante deles: o 
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seu rosto ficou resplandecente como o sol e as suas vestes 
tornaram-se brancas como a luz. Pedro disse a Jesus: «Senhor, 
como é bom estarmos aqui!». Ainda ele falava, quando uma 
nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra e da nuvem uma 
voz dizia: «Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a 
minha complacência. Escutai-O». 
Palavra da Salvação 

 

[Todos] Glória a Vós, Senhor! 
 

7. Reflexão e introdução às Memórias da Irmã Lúcia 
 

[Catequista] Ao transfigurar-se, Jesus revela aos discípulos a luz e a beleza de 
Deus. Uma luz tão envolvente que Pedro quer montar as tendas e ficar ali 
para sempre! 
Em Fátima, também os Pastorinhos se viram envolvidos nesta luz divina que 
Nossa Senhora lhes comunicou. Submergidos nessa luz, encontraram a força 
interior para vencer os obstáculos, para não desanimar, para reforçar sempre 
a entrega de si mesmos a Deus. 
Na segunda aparição, Maria ajudou os Pastorinhos a viver com confiança no 
amor de Deus, imersos nessa luz em que se viram envolvidos. Vamos escutar 
como a Irmã Lúcia recorda o que aconteceu na segunda aparição, a 13 de 
junho de 1917: 
 

 [Leitor 1] – Queria pedir-lhe para nos levar para o Céu. 
[Leitor 2] – Sim; a Jacinta e o Francisco levo-os em breve. Mas tu ficas cá 

mais algum tempo.  
[Leitor 1] – Fico cá sozinha? – perguntei, com pena. 
[Leitor 2] – 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. 

[Leitor 1] Foi no momento em que disse estas últimas palavras que abriu 
as mãos e nos comunicou, pela segunda vez, o reflexo dessa luz 
imensa. Nela nos víamos como que submergidos em Deus. 

 
8. Compromisso e oração final 

[Catequista] Os Pastorinhos viram-se submergidos em Deus, no reflexo de 
uma luz imensa… Maria leva-nos para Deus, o seu coração imaculado é 
refúgio e caminho que conduz para Deus. Procuremos também nós a luz de 
Deus: na oração, na missa ou na catequese, nos sinais do seu amor, nas 
pessoas à nossa volta. E também na Palavra de Deus que Ele nos convida a 
escutar: “Escutai-O”, disse Deus no alto monte. 
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Pedimos a Deus que nos ajude a encontrar em Jesus a verdadeira luz para a 
nossa vida, e na escuta da sua Palavra a força para não desistirmos nunca de 
O procurar! 
 

[Breve momento de silêncio] 
 

Catequista] Ao longo desta semana, procuremos escutar a palavra de Deus: 
em cada dia de manhã ou à noite, num momento de oração, ler, meditar e 
rezar com uma frase do Evangelho. E agora, rezemos em conjunto: 
 

 [Todos]  Pai Nosso… 3 Avé Marias… Glória ao Pai… 
 

 Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.  
Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram,  
não esperam, e não vos amam. [3 vezes] 

 
9. [Bênção e recolha do Santíssimo] 

 Caso não haja a bênção do Santíssimo, terminar da forma habitual: Em 
nome do Pai… 

 Dar as indicações necessárias para o desafio da semana (com o tijolo 
para construir a Capelinha). 

 Distribuir a dinâmica da semana, e reforçar o convite à oração da 
manhã/noite com um breve texto do Evangelho. 
 

10. Cântico final [Sugestões: Quero ser como Tu; Maria de Nazaré] 
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3ª Semana da Quaresma: “Ó Jesus, é por vosso amor” 
 
1. Cântico inicial [Sugestões: Via de amor; Deixa Deus entrar] 

 
2. Saudação 

 

[Catequista] Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
 

[Todos] Ámen. 
 

[Catequista] De novo junto de Jesus [presente no sacrário], vamos parar um 
pouco para nos encontrarmos com Ele e nos deixarmos iluminar pela sua vida 
e pela sua palavra… Pedimos-lhe que nos ajude a conhecer o dom do seu 
amor por nós. 
 

3. [Exposição do Santíssimo | Cântico, sugestão: Jesus eu amo-Te] 
 

[Catequista] Rezemos a oração que o Anjo ensinou aos Pastorinhos: 
 

[Todos] Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.  
Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram,  
não esperam, e não vos amam. [3 vezes] 

 

[Catequista] Continuamos a rezar a Jesus. 
Todos repetem cada oração que eu vou rezar: 
- Jesus, eu sei que Tu me amas. (Pausa para todos repetirem) 
- Jesus, eu sei que gostas muito de mim.  
- Ajuda-nos a saborear o teu amor.  
- Dá-nos da tua água viva.  
- Jesus, também te quero amar.  
- Enche-nos do teu amor. 
 

4. Oração em silêncio 
 

[Catequista] Num breve momento de silêncio, cada um vai falar com Jesus: o 
que queres agradecer, pedir, louvar, ou dizer a Jesus? 
 

[Breve momento de silêncio] 
 

5. Cântico | sugestões: Tu és a água viva; Inunda] 
 

6. Leitura do Evangelho (Cf. Jo 4, 1-15) 
 

[Leitor] Do Evangelho de São João 
Disse Jesus à samaritana: «Se conhecesses o dom de Deus e 
quem é Aquele que te diz: ‘Dá-Me de beber’, tu é que Lhe 
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pedirias e Ele te daria água viva (…). Aquele que beber da água 
que Eu lhe der nunca mais terá sede: a água que Eu lhe der 
tornar-se-á nele uma nascente que jorra para a vida eterna». 
«Senhor, – suplicou a mulher – dá-me dessa água, para que eu 
não sinta mais sede». 
Palavra da Salvação 

 

[Todos] Glória a Vós, Senhor! 
 

7. Reflexão e introdução às Memórias da Irmã Lúcia 
 

[Catequista] Jesus traz uma vida nova à humanidade, a vida de Deus, a vida 
plena e eterna, uma vida boa, bela e feliz que recebemos no Batismo. Se 
conhecêssemos o dom de Deus… se nos deixarmos tocar pelo amor de Deus, 
isso torna-se o mais importante para nós! E tudo fazemos para que todos 
vivam dessa vida. 
Em Fátima, os Pastorinhos sentiram uma grande a alegria de participar dessa 
vida de Deus. Envolvidos pelo amor de Deus que Nossa Senhora lhes 
comunicou, procuraram fazer tudo para que todos se convertessem e 
encontrassem o caminho da vida eterna. 
Na terceira aparição, convidou os Pastorinhos a oferecer sacrifícios como atos 
de amor pelos outros: como Jesus se ofereceu por nós, também nos podemos 
oferecer uns pelos outros para que todos encontrem a paz e a salvação. 
Vamos escutar como a Irmã Lúcia recorda uma parte do que aconteceu na 
terceira aparição, a 13 de julho de 1917: 
 

[Leitor 1] – Vossemecê que me quer? 
 [Leitor 2] – Continuem a vir aqui todos os meses. Em Outubro direi quem 

sou, o que quero, e farei um milagre que todos hão-de ver, para 
acreditar. (…) Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas 
vezes e em especial quando fizerdes alguns sacrifícios: "Ó Jesus, 
é por Vosso amor, pela conversão dos pecadores e em 
reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado 
Coração de Maria". 

 
8. Compromisso e oração final 

[Catequista] Os Pastorinhos perceberam que Deus quer o melhor para todas 
as pessoas: quer que elas encontrem neste mundo a paz, e que caminhem 
para a salvação. Perceberam também que não podiam ficar indiferentes 
perante o mal: com os seus sacrifícios, com a oferta da sua vida a Deus, pela 
força da oração, seriam construtores de um mundo melhor. Acolheram o 
amor de Jesus, e tudo fizeram para responder com amor ao amor de Deus. 
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No Batismo, todos nós recebemos a vida e o amor de Deus. Essa água vida 
está em nós, e quer encontrar em nós uma fonte a jorrar verdadeira vida. E 
podemos, como os Pastorinhos, dar o nosso melhor para levar o mundo para 
Deus!  
Vamos pedir a Deus que nos ajude a ter fortaleza para oferecer os sacrifícios 
da nossa vida por amor de Jesus. 
 

[Breve momento de silêncio] 
 

Catequista] Ao longo desta semana, vamos viver o desafio de Nossa Senhora, 
oferecendo os sacrifícios da nossa vida a Jesus, repetindo a oração que ela 
ensinou aos Pastorinhos: “O Jesus, é por vosso amor”.  
E agora, rezemos em conjunto: 
 

 [Todos]  Pai Nosso… 3 Avé Marias… Glória ao Pai… 
 

 Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.  
Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram,  
não esperam, e não vos amam. [3 vezes] 

 
9. [Bênção e recolha do Santíssimo] 

 Caso não haja a bênção do Santíssimo, terminar da forma habitual: Em 
nome do Pai… 

 Dar as indicações necessárias para o desafio da semana (com o tijolo 
para construir a Capelinha). 

 Distribuir a dinâmica da semana, e reforçar o convite à oferta de 
sacrifícios a Jesus. 
 

10. Cântico final [Sugestões: Avé Maria, Mãe da Igreja; Vem, vem connosco] 
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4ª Semana da Quaresma: “Rezai, rezai muito” 
Este esquema é um pouco mais longo, podendo servir de apoio para a oração dos 
grupos da catequese integrados na proposta das “24 horas para o Senhor”. 
 
1. Cântico inicial [Sugestões: Em nome do Pai; Deixa Deus entrar] 

 

2. Saudação 
 

[Catequista] Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
 

[Todos] Ámen. 
 

[Catequista] Estamos aqui reunidos junto de Jesus [presente no sacrário], 
para parar um pouco e nos deixarmos encontrar por Ele. Ele continua a passar 
junto de nós, a reparar em nós e a querer o nosso bem, a nossa salvação…. 
Deixemo-nos iluminar pela sua vida e pela sua palavra… Ele está connosco, 
escuta-nos e olha-nos com amor. Ofereçamos-lhe a nossa vida. Peçamos que 
nos deixemos submergir na beleza da sua luz e que conheçamos o dom do 
seu amor por nós. Que os nossos olhos estejam abertos para reconhecer tudo 
o que Ele faz por nós, e O louvemos na oração… 
 

3. [Exposição do Santíssimo | Cântico, sugestão: Tão perto de mim; Não adores] 
 

[Catequista] Rezemos a oração que o Anjo ensinou aos Pastorinhos: 
 

[Todos] Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.  
Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram,  
não esperam, e não vos amam. [3 vezes] 

 

4. Oração em silêncio 
 

[Catequista] Num breve momento de silêncio, cada um faz a sua oração: o 
que queres agradecer, pedir, louvar, ou dizer a Jesus? Fala-lhe na certeza de 
que Ele está aqui, que te escuta, que te vê, que te ama. Pede-lhe que Ele seja 
a luz do teu caminho, que possa curar as tuas cegueiras. Pede-lhe que cresça 
em ti o dom da fé, e que possas viver a oração como um tempo de verdadeiro 
encontro e intimidade com Ele. 
 

[Breve momento de silêncio] 
 

5. Aclamação do Evangelho 
 

6. Leitura do Evangelho (Cf. Jo 9, 1-38) 
 

[Leitor] Do Evangelho de São João 
Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de 
nascença. Cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e 
ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: «Vai lavar-te à piscina 
de Siloé»; Siloé quer dizer «Enviado». Ele foi, lavou-se e 
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começou a ver. Jesus, encontrando-o, disse-lhe: «Tu acreditas 
no Filho do homem?». Ele respondeu-Lhe: «Quem é, Senhor, 
para que eu acredite n'Ele?». Disse-lhe Jesus: «Já O viste: é 
quem está a falar contigo». O homem prostrou-se diante de 
Jesus e exclamou: «Eu creio, Senhor».  
Palavra da Salvação 

 

[Todos] Glória a Vós, Senhor! 
 

7. Oração em silêncio | reflexão | partilha 
Tendo em conta a realidade do grupo, pode sugerir-se ou um breve momento 
de silêncio para cada um meditar no texto do Evangelho (pode haver uma 
música de fundo), fazer uma breve reflexão, ou ainda um tempo de partilha 
da oração de cada um. 
 

8. Reflexão e introdução às Memórias da Irmã Lúcia 
 

[Catequista] Jesus vem iluminar a nossa vida, vem curar-nos das nossas 
cegueiras para podermos caminhar na verdadeira vida, iluminados pelo seu 
amor. Como o cego curado por Jesus, somos desafiados à fé, a acreditar que 
Ele é de verdade o Filho de Deus que vem salvar-nos. Como o cego, também 
nós, prostrados diante de Jesus, em atitude de adoração, fazemos a nossa 
oração: «Eu creio, Senhor!» 
Esta atitude do cego de nascença é a mesma que os Pastorinhos vão ter: 
prostrados por terra, também eles aprenderam a adorar a Deus, professando 
a sua fé: «Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos…» 
Nas aparições de Fátima, Nossa Senhora vai continuar a pedir-lhes que rezem, 
e que rezem muito. Na oração, vive-se em comunhão e intimidade com Deus 
para que a sua luz ilumine a nossa vida. 
Na quarta aparição, Maria vai, uma vez mais, pedir aos Pastorinhos que 
rezem, e rezem muito. Vamos escutar como a Irmã Lúcia recorda uma parte 
do que aconteceu na quarta aparição, nos Valinhos, a 19 de agosto de 1917: 
 

[Leitor 1] – Que é que Vossemecê me quer? 
[Leitor 2] – Quero que continueis a ir à Cova da Iria no dia 13, que 

continueis a rezar o Terço todos os dias. No último mês, farei o 
milagre para que todos acreditem. 

[Leitor 1] – Que é que Vossemecê quer que se faça ao dinheiro que o 
povo deixa na Cova da Iria? 

[Leitor 2] – Façam dois andores: um leva-lo tu com a Jacinta e outras 
duas meninas, vestidas de branco; o outro leva-o o Francisco 
com três meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de 
Nossa Senhora do Rosário e o que sobrar é para a ajuda duma 
capela que hão-de mandar fazer. 
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[Leitor 1] – Queria pedir-lhe a cura dalguns doentes. 
[Leitor 2] – Sim, alguns curarei durante o ano. 
[Leitor 1] E tomando um aspeto mais triste: 
[Leitor 1] – Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios por os pecadores, que vão 

muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e 
peça por elas. 

 

 

[Breve momento de silêncio] 
 

9. Cântico [Sugestões: Rezai, muito; Nada te turbe; Mãe, olha para mim] 
 

10. Breve Meditação 
 

[Catequista] Neste breve texto das Memórias da Irmã Lúcia, encontramos um 
grande apelo à oração, e a viver a oração de muitas formas. Nossa Senhora 
pediu que os Pastorinhos continuassem a rezar o terço todos os dias, a 
expressarem a fé também exteriormente, com os andores e a festa em honra 
de Nossa Senhora do Rosário. Falou-lhes ainda da capela, lugar de encontro 
dos cristãos para rezar e especialmente para celebrar a Eucaristia. E terminou 
com o apelo «Rezai, rezai muito». Podemos e devemos rezar de tantas 
formas!  
Procuremos corresponder ao apelo de Nossa Senhora em Fátima e [diante de 
Jesus, aqui presente no sacramento da Eucaristia] façamos a nossa oração. 
Num tempo de silêncio, como o cego que professa a fé em Jesus, vamos dizer 
a Jesus que acreditamos nele, e peçamos-lhe que ilumine a nossa vida. 
 

11. Silêncio 
Momento de silêncio mais prolongado para a oração pessoal; possibilidade de 
ter música de fundo. 
 

12. Preces 
 

[Catequista] Na certeza que Jesus escuta a nossa oração, com a mesma 
confiança dos Pastorinhos que faziam tantos pedidos a Nossa Senhora, 
apresentemos as nossas intenções a Jesus, dizendo: 
 

Ilumina, Senhor, a nossa vida! 
 

[Leitor] Por todos os pecadores qua andam longe da luz de Jesus, para 
que se convertam de todo o coração, oremos. 

  

[Leitor] Por todos os que sofrem, pelos doentes e os que vivem na 
solidão, oremos. 

 

[Leitor] Por todos os jovens, adolescentes e crianças da catequese, para 
que cresçam sempre mais na comunhão e intimidade com Jesus 
Cristo, oremos. 
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[Leitor] Pelas nossas famílias, e todas as famílias da nossa comunidade, 
para que, pela oração, vivam no verdadeiro amor, oremos. 

 

[Leitor] Pelos catequistas da nossa paróquia, e por todos os que se 
dedicam à catequese, para que encontrem na oração a força 
para viver a sua missão com alegria e entusiasmo, oremos. 

 

[Leitor] Pelo Santo Padre, pelo nosso Bispo e o nosso Pároco, para que 
sejam para nós testemunhas de uma vida de oração, oremos. 

   

[Leitor] Por todos os cristãos, e em particular os da nossa comunidade, 
para que vivam sempre em oração e ação de graças a Deus, 
oremos. 

   

Outras intenções… 
 

Pai Nosso… 
 

13. Oração de louvor 
 

[Catequista] Louvemos a Deus com as palavras de Nossa Senhora no 
Evangelho de São Lucas (Lc 1, 46-55). Repetimos [ou: cantamos]: 

 

 A minha alma glorifica o Senhor! [ou: Magnificat] 
 

[Leitor] A minha alma glorifica ao Senhor  
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 

 

[Todos] A minha alma glorifica o Senhor! 
 

[Leitor] 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. 

 

[Todos] A minha alma glorifica o Senhor! 
 

[Leitor]  A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre 
aqueles que O temem. Manifestou o poder do seu braço e 
dispersou os soberbos. 

 

[Todos] A minha alma glorifica o Senhor! 
 

[Leitor] Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. 
Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos 
vazias.  

 

[Todos] A minha alma glorifica o Senhor! 
 

[Leitor] Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como 
tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência 
para sempre. 
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[Todos] A minha alma glorifica o Senhor! 
 

[Leitor] Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no 
princípio, agora e sempre. Ámen 

 

[Todos] A minha alma glorifica o Senhor! 
 

[Catequista] Rezemos a oração de louvor que o Anjo ensinou aos Pastorinhos 
[se não for conhecida, pode ser rezada pelo catequista por partes 
e repetida pelo grupo]: 

 

[Todos] Santíssima Trindade, 
Pai, Filho e Espírito Santo, 
adoro-Vos profundamente  
e ofereço-Vos o Preciosíssimo Corpo, Sangue, 
Alma e Divindade de Jesus Cristo, 
presente em todos os Sacrários da terra, 
em reparação dos ultrajes,  
sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. 
E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração  
e do Coração Imaculado de Maria,  
peço-vos a conversão dos pobres pecadores.  

 

14. Cântico [Sugestões: Quanta alegria é para mim; Creio em Jesus; Não adores] 
 

15. Compromisso e oração final 
 

[Breve momento de silêncio] 
 

[Catequista] Ao longo desta semana, acolhamos o apelo de Nossa Senhora, e 
procuremos crescer na fé pela oração. Para terminar, rezemos em conjunto: 
 

 [Todos]  Pai Nosso… 3 Avé Marias… Glória ao Pai… 
 
 Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.  

Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram,  
não esperam, e não vos amam. [3 vezes] 

 

16. [Bênção e recolha do Santíssimo] 

 Caso não haja a bênção do Santíssimo, terminar da forma habitual: Em 
nome do Pai… 

 Dar as indicações necessárias para o desafio da semana (com o tijolo 
para construir a Capelinha). 

 Distribuir a dinâmica da semana, e reforçar o convite à oração, pedindo o 
dom da fé. 
 

17. Cântico final [Sugestões: Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé; Glória ao 
Senhor; Vem, vem connosco]  
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5ª Semana da Quaresma: “Deus está contente” 
 
1. Cântico inicial [Sugestões: Felizes os que amam; Sou de Cristo, sou feliz] 

 
2. Saudação 

 

[Catequista] Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
 

[Todos] Ámen. 
 

[Catequista] De novo junto de Jesus [presente no sacrário], vamos parar um 
pouco para nos encontrarmos com Ele e nos deixarmos iluminar pela sua vida 
e pela sua palavra… Vamos pedir-lhe que nos ajude a crescer na fé, e na 
vontade de estar com Ele, em oração. 
 

3. [Exposição do Santíssimo | Cântico, sugestões: Te amarei, Senhor; Tão perto] 
 

[Catequista] Rezemos a oração que o Anjo ensinou aos Pastorinhos: 
 

[Todos] Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.  
Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram,  
não esperam, e não vos amam. [3 vezes] 

 

[Catequista] Continuamos a rezar a Jesus. 
Todos repetem cada oração que eu vou rezar: 
- Obrigado, Jesus, pelo teu amor. (Pausa para todos repetirem) 
- Tu és a ressurreição e a vida.  
- Tu és o Filho de Deus.  
- Eu creio em Ti, Jesus.  
- Ajuda-nos a viver como cristãos.  
- Aumenta a nossa fé. 
 

4. Oração em silêncio 
 

[Catequista] Num breve momento de silêncio, cada um faz a sua oração: o 
que queres agradecer, pedir, louvar, ou dizer a Jesus? Pede-lhe ajuda para O 
deixares sempre contente com a tua vida e ação. 
 

[Breve momento de silêncio] 
 

5. Cântico [Sugestões: Sou de Cristo sou feliz; Jesus, eu amo-Te] 
 

6. Leitura do Evangelho (Cf. Jo 11, 3-45) 
 

[Leitor] Do Evangelho de São João 
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Disse Jesus: «Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em 
Mim, ainda que tenha morrido, viverá; e todo aquele que vive e 
acredita em Mim, nunca morrerá. Acreditas nisto?». Disse-Lhe 
Marta: «Acredito, Senhor, que Tu és o Messias, o Filho de Deus, 
que havia de vir ao mundo». Levantando os olhos ao Céu, disse 
Jesus: «Pai, dou-Te graças por Me teres ouvido. Eu bem sei que 
sempre Me ouves». Dito isto, bradou com voz forte: «Lázaro, 
sai para fora». O morto saiu, de mãos e pés enfaixados com 
ligaduras e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhes Jesus: 
«Desligai-o e deixai-o ir». 
Palavra da Salvação 

 

[Todos] Glória a Vós, Senhor! 
 

7. Reflexão e introdução às Memórias da Irmã Lúcia 
 

[Catequista] Jesus dá graças ao Pai porque O ouve sempre e, na certeza de 
que Deus O escuta, chama Lázaro para que volte à vida. Este é um sinal de 
que é verdade o que Jesus tinha dito a Marta: “Eu sou a ressurreição e a 
vida”. Acreditar em Jesus dá-nos a esperança de uma vida sem fim, e isso é 
fonte de alegria!  
Em Fátima, os Pastorinhos aprenderam a viver sempre nessa esperança. 
Nossa Senhora disse-lhes que era do Céu, e que eles também iam para o Céu. 
A oração, os sacrifícios, a adoração… tudo era para deixar Deus contente e 
para levar todos para o Céu! 
Na quinta aparição, Nossa Senhora disse aos Pastorinhos que Deus estava 
atento e contente com todos os sacrifícios que eles faziam pela conversão dos 
pecadores e em reparação do mal. Vamos escutar como a Irmã Lúcia recorda 
uma parte do que aconteceu a 13 de setembro de 1917: 
 

[Leitor 1] – Continuem a rezar o Terço a Nossa Senhora do Rosário, todos 
os dias, para alcançarem o fim da guerra. (…) Deus está 
contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais 
com a corda; trazei-a só durante o dia. 

[Leitor 2] – Têm-me pedido para Lhe pedir muitas coisas: a cura de alguns 
doentes, dum surdo-mudo. 

[Leitor 1] – Alguns curarei, outros não. Em Outubro farei o milagre para 
que todos acreditem. 
 

 
8. Compromisso e oração final 

[Catequista] As palavras de Nossa Senhora dão-nos a certeza de que Deus 
está atento a cada um de nós, e que a nossa vida é importante para Ele. 
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Podemos deixar Deus contente com as nossas ações, com a nossa oração, 
com os sacrifícios que lhe oferecemos! 
Tal como o Pai escutou Jesus na ressurreição de Lázaro, também nos escuta a 
nós. Como Jesus deu graças ao Pai, também nós podemos agradecer, louvar, 
pedir, confiar nele! “Eu sou a ressurreição e a vida”, dizia-nos Jesus: viver na 
certeza da vida eterna ajuda-nos a rezar mais e melhor, a unir cada vez mais a 
nossa vida a Deus. E isso deixa Deus contente. 
Pedimos o dom da fé, e a ter vontade de, como os Pastorinhos, deixar Deus 
contente connosco. 
 

[Breve momento de silêncio] 
 

Catequista] Ao longo desta semana, acolhamos o desafio de Nossa Senhora, e 
procuremos deixar Deus contente, procurando rezar mais e melhor, visitando 
Jesus presente no sacrário, ou oferecendo-lhe os nossos sacrifícios de cada 
dia. 
E agora, rezemos em conjunto: 
 

 [Todos]  Pai Nosso… 3 Avé Marias… Glória ao Pai… 
 
 Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.  

Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram,  
não esperam, e não vos amam. [3 vezes] 

 
9. [Bênção e recolha do Santíssimo] 

 Caso não haja a bênção do Santíssimo, terminar da forma habitual: Em 
nome do Pai… 

 Dar as indicações necessárias para o desafio da semana (com o tijolo 
para construir a Capelinha). 

 Distribuir a dinâmica da semana, e reforçar o convite ao desafio de 
consolar a Deus pela oração, adoração, sacrifícios... 
 

10. Cântico final [Sugestões: Magnificat; Senhor Jesus, Tu és a luz] 
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6ª Semana da Quaresma: “Não ofendam mais a Nosso Senhor” 
 
1. Cântico inicial [Sugestões: Em nome do Pai; Deus está aqui] 

 
2. Saudação 

 

[Catequista] Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
 

[Todos] Ámen. 
 

[Catequista] De novo junto de Jesus [presente no sacrário], vamos parar um 
pouco para nos encontrarmos com Ele e nos deixarmos iluminar pela sua vida 
e pela sua palavra… Ele está connosco, escuta-nos e olha-nos com amor. 
Vamos pedir-lhe que nos ajude a acolher a Vida que Ele nos dá na cruz. 
 

3. [Exposição do Santíssimo | Cântico, sugestões: Jesus, Jesus; Jesus eu amo-Te] 
 

[Catequista] Rezemos a oração que o Anjo ensinou aos Pastorinhos: 
 

[Todos] Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.  
Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram,  
não esperam, e não vos amam. [3 vezes] 

 

[Catequista] Continuamos a rezar a Jesus. 
Todos repetem cada oração que eu vou rezar: 
- Obrigado, Jesus, porque nos amas tanto. (Pausa para todos repetirem) 
- Obrigado, porque deste a tua vida por nós, na cruz.  
- Obrigado, porque ficaste connosco na Eucaristia.  
- Jesus, ensina-nos a amar como Tu.  
- Ajuda-nos a escolher o bem e evitar o mal.  
- Perdoa, ó Jesus, os nossos pecados. 
 

4. Oração em silêncio 
 

[Catequista] Num breve momento de silêncio, cada um faz a sua oração: o 
que queres agradecer, pedir, louvar, ou dizer a Jesus? Ao aproximar-nos da 
Páscoa, agradece-Lhe por ter dado a vida por ti, na cruz. 
 

[Breve momento de silêncio] 
 

5. Cântico [Sugestões: Obrigado, Jesus, porque és…; Ninguém te ama como Eu] 
 

6. Leitura do Evangelho (Cf. Mt 27, 11-54) 
 

[Leitor] Do Evangelho de São Mateus 
Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou.  
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Então, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a 
baixo; a terra tremeu e as rochas fenderam-se. Entretanto, o 
centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o 
tremor de terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e 
disseram: «Este era verdadeiramente Filho de Deus». 
Palavra da Salvação 

 

[Todos] Glória a Vós, Senhor! 
 

7. Reflexão e introdução às Memórias da Irmã Lúcia 
 

[Catequista] Na Páscoa vamos celebrar o grande dom da Vida que Deus nos 
dá, na morte e ressurreição de Jesus. A cruz é a maior manifestação do seu 
amor. Ele morreu para salvar a humanidade do pecado. Com o centurião, 
também dizemos a nossa fé: Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. 
Em Fátima, Nossa Senhora disse aos Pastorinhos que o pecado, as ofensas a 
Deus, continuam a existir: é preciso que a humanidade se emende. Meditar 
na vida, morte e ressurreição de Jesus, como fazemos quando rezamos o 
terço, ou quando celebramos a Missa, na igreja, memorial desta oferta de 
Jesus, ajuda-nos a acolher cada vez mais a Vida de Deus.  
Na sexta aparição, Nossa Senhora fala de tudo isso: disse aos Pastorinhos que 
era a Senhora do Rosário, pediu que não ofendessem mais a Deus, e se que 
fizesse uma capela. Vamos escutar o que aconteceu a 13 de outubro de 1917: 
 

[Leitor 1] – Que é que Vossemecê me quer? 
[Leitor 2] – Quero dizer-te que façam aqui uma capela em Minha honra, 

que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o 
Terço todos os dias.  

[Leitor 1] – Eu tinha muitas coisas para Lhe pedir: se curava uns doentes e 
se convertia uns pecadores, etc. 

[Leitor 2] – Uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam 
perdão dos seus pecados. 

[Leitor 1] E tomando um aspeto mais triste: 
[Leitor 2] – Não ofendam mais a Nosso Senhor que já está muito 

ofendido! 
[Leitor 1] E, abrindo as mãos, fê-las refletir no Sol. E enquanto que se 

elevava, continuava o reflexo da sua própria luz a projetar no 
Sol. 
 

 
8. Compromisso e oração final 

[Catequista] Na última aparição, Nossa Senhora ajuda-nos a perceber que o 
caminho que nos leva para a Vida verdadeira, que nos faz participar da luz de 
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Deus, é o da conversão. Peçamos a Jesus a força para vencer o pecado e para 
não ofendermos mais a Deus. 
Cada um vai pedir a Jesus que o ajude a rezar mais e melhor, e a celebrar a 
Missa aos domingos. 
 

[Breve momento de silêncio] 
 

Catequista] Ao longo desta semana, procuremos viver todo o dom da vida de 
Jesus por nós, rezando, participando nas celebrações da Semana Santa, e 
principalmente a celebrar a Eucaristia na Páscoa da Ressurreição. 
 
E agora, rezemos em conjunto: 
 

 [Todos]  Pai Nosso… 3 Avé Marias… Glória ao Pai… 
 
 Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.  

Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram,  
não esperam, e não vos amam. [3 vezes] 

 
9. [Bênção e recolha do Santíssimo] 

 Caso não haja a bênção do Santíssimo, terminar da forma habitual: Em 
nome do Pai… 

 Dar as indicações necessárias para o desafio da semana (com o tijolo 
para construir a Capelinha). 

 Distribuir a dinâmica da semana, e reforçar o convite ao desafio de 
celebrar a fé durante a Semana Santa e na missa na Páscoa... 
 

10. Cântico final [Sugestões: Avé de Fátima (a 13 de outubro); Quero ser como tu] 
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Páscoa: “Graça e Misericórdia” 
 
1. Cântico inicial [Sugestões: Deus está aqui; Deixa Deus entrar] 

 
2. Saudação 

 

[Catequista] Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
 

[Todos] Ámen. 
 

[Catequista] Estamos de novo junto de Jesus [presente no sacrário] para 
celebrar a ressurreição de Jesus. Vamos parar um pouco para nos 
encontrarmos com Ele e nos deixarmos iluminar pela sua vida e pela sua 
palavra… Ele ressuscitou, está vivo no meio de nós, escuta-nos e olha-nos 
com amor. Pedimos a sua misericórdia e que nos deixemos envolver pela 
graça do seu amor. 
 

3. [Exposição do Santíssimo | Cântico, sugestão: Sou de Cristo; Quanta alegria] 
 

[Catequista] Rezemos a oração que o Anjo ensinou aos Pastorinhos: 
 

[Todos] Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.  
Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram,  
não esperam, e não vos amam. [3 vezes] 

 

[Catequista] Continuamos a rezar a Jesus. 
Todos repetem cada oração que eu vou rezar: 
- Jesus, Tu és a verdadeira Vida. (Pausa para todos repetirem) 
- Obrigado, porque estás vivo na Igreja.  
- Obrigado, porque estás vivo na Eucaristia.  
- Ajuda-nos a caminhar contigo para a ressurreição.  
- Aumenta a nossa fé e a nossa esperança. 
- Faz-nos viver no teu amor. 
 

4. Oração em silêncio 
 

[Catequista] Num breve momento de silêncio, cada um faz a sua oração: o 
que queres agradecer, pedir, louvar, ou dizer a Jesus? Ele Ressuscitou, está 
vivo: fala-lhe na certeza de que Ele está aqui, que te escuta, que te vê e te 
ama.  
 

[Breve momento de silêncio] 
 

5. Cântico [Sugestões: Jesus, Jesus; Senhor Jesus, Tu és a luz;] 
 

6. Leitura do Evangelho (Cf. Mt 27, 11-54) 
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[Leitor] Do Evangelho de São Mateus 
O Anjo tomou a palavra e disse às mulheres: «Não tenhais 
medo; sei que procurais Jesus, o Crucificado. Não está aqui: 
ressuscitou, como tinha dito». As mulheres afastaram-se 
rapidamente do sepulcro, cheias de temor e grande alegria, e 
correram a levar a notícia aos discípulos. Jesus saiu ao seu 
encontro e saudou-as. Elas aproximaram-se, abraçaram-Lhe os 
pés e prostraram-se diante d’Ele. Disse-lhes então Jesus: «Não 
temais. Ide avisar os meus irmãos que partam para a Galileia. 
Lá Me verão».  
Palavra da Salvação 

 

[Todos] Glória a Vós, Senhor! 
 

7. Reflexão e introdução às Memórias da Irmã Lúcia 
 

[Catequista] Na Páscoa celebramos a certeza e a alegria da vitória da Vida 
sobre a morte, da graça e misericórdia de Deus sobre o pecado. Por isso, 
podemos vencer os nossos medos, e confiar-nos a Deus. Hoje, podemos 
continuar a escutar a palavra repetida pelo Anjo e, depois, pelo próprio Jesus: 
“Não tenhais medo”, “não temais”. Com essa confiança, somos convidados a 
entregar-nos nas mãos de Deus, a lutar contra o mal, a fazer todos os 
possíveis para que a Vida de Deus se torne presente em nós e à nossa volta. 
 

[Breve momento de silêncio] 
 

Alguns anos depois de 1917, a Lúcia teve, em Tui, na Espanha, a 13 de junho 
de 1929, a aparição da Santíssima Trindade e de Nossa Senhora. Vamos 
escutar como a Irmã Lúcia recorda uma parte do que aconteceu nesse dia: 
 

[Leitor 1] A única luz era a da lâmpada. De repente, iluminou-se toda a 
capela com uma luz sobrenatural e sobre o altar apareceu uma 
Cruz de luz que chegava até ao teto. 
Em uma luz mais clara via-se, na parte superior da Cruz, uma 
face de homem com o corpo até à cinta, sobre o peito uma 
pomba também de luz e, pregado na Cruz, o corpo de outro 
homem. Um pouco abaixo da cinta, suspenso no ar, via-se um 
cálice e uma hóstia grande, sobre a qual caíam algumas gotas 
de sangue que corriam pelas faces do Crucificado e de uma 
ferida do peito. 
Escorregando pela Hóstia, essas gotas caíam dentro do Cálice. 
Sob o braço direito da Cruz estava Nossa Senhora (…) com seu 
Imaculado Coração na mão... 
Sob o braço esquerdo, umas letras grandes, como se fossem de 
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água cristalina que corressem para cima do altar, formavam 
estas palavras: "Graça e Misericórdia". (…) 
Depois Nossa Senhora disse-me: 

[Leitor 2] – Venho pedir reparação: sacrifica-te por esta intenção e ora. 
 

 
8. Compromisso e oração final 

[Catequista] Nesta aparição, encontramos uma referência muito forte à 
Eucaristia. No sangue derramado por Jesus na cruz encontramos o caminho 
para alcançar a graça e a misericórdia de Deus. 
Ao longo da nossa caminhada quaresmal até à Páscoa, acompanhando a 
mensagem das aparições de Fátima, o grande desafio foi sempre o de nos 
convertermos, reparamos o mal com os nossos sacrifícios e a nossa oração, 
confiarmos sempre na misericórdia de Deus para acolher a sua graça. Na 
Eucaristia celebramos toda esta realidade, e a Capelinha que construímos é 
sinal do lugar onde nos reunimos para celebrar a Missa.  
Pedimos a Nossa Senhora que nos ajude a ter este amor à Eucaristia e, como 
os Pastorinhos, procurarmos sempre a companhia de “Jesus escondido”. 
 

[Breve momento de silêncio] 
 

Catequista] E agora, rezemos em conjunto: 
 

 [Todos]  Pai Nosso… 3 Avé Marias… Glória ao Pai… 
 
 Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.  

Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram,  
não esperam, e não vos amam. [3 vezes] 

 
9. [Bênção e recolha do Santíssimo] 

 Caso não haja a bênção do Santíssimo, terminar da forma habitual: Em 
nome do Pai… 
 

10. Cântico final [Sugestões: Hino dos Pastorinhos; Eu louvarei] 
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Com Maria 
caminho para 
Deus 
 
 
Cada semana um 
desafio, materializado 
num tijolo, com os quais 
se vai construindo 
progressivamente a 
capela, semelhante à 
Capelinha das Aparições, 
em Fátima. 
 
Com Maria, um caminho 
para Jesus ressuscitado 
que se faz presente na 
Igreja reunida para 
celebrar a Eucaristia. 
 
Em Fátima, Nossa 
Senhora revela aos 
Pastorinhos que é 
“refúgio e caminho que 
conduz para Deus”. 
 
 

Modelo do tijolo a entregar 
 em cada semana da Quaresma  

a cada catequizando. 
 


