
2. ALOJAMENTO
Dado o grande volume de trânsito em Fátima, no dia 10 de manhã, e de alguma 

dificuldade de os grupos chegarem em tempo útil, sugere-se que os grupos venham 

mais cedo. O Santuário oferece alojamento, embora precário e segundo as disponi-

bilidades, aos grupos que o desejem, desde que o peçam atempadamente. Os grupos 

que vierem na véspera poderão contactar o Santuário, se precisarem de alojamento, 

indicando o número de crianças (quantos meninos e quantas meninas) e de adultos 

(um por cada 8 a 10 crianças), através do seguinte endereço: Serviço de Alojamento, 

Santuário de Fátima, 2496-908 FÁTIMA;  ou do seguinte email: seal@fatima.pt.

3. SECRETARIADO DA PEREGRINAÇÃO
Encontra-se no Posto de Informações 2, situado junto às escadas da entrada norte 

do Recinto.

4. BONÉS
Recomenda-se que todas as crianças tenham um boné, para proteger do sol. Ha-

verá também bonés disponíveis nas lojas de artigos religiosos do Santuário de Fá-

tima, a partir de abril, que poderão ficar para recordação. Nos dias 6, 7, 8, 9 e 10 

de junho estarão também disponíveis no Secretariado da Peregrinação (1 euro).

5. CRIANÇAS PERDIDAS
As crianças perdidas são acolhidas no Posto de Informações, junto à Capelinha. 

Todas as crianças deverão trazer a sua identificação e o contacto do responsável.

6. ASSISTÊNCIA MÉDICA
No Posto de Socorros, atrás da Azinheira Grande.

7. ANTES DE ENTRAR NO RECINTO
Os responsáveis das crianças devem aconselhá-las a comer, beber e ir à casa de 

banho, para que possam estar bem durante a celebração da missa.

8. ENTRADA NO RECINTO
Os corredores de entrada para os locais reservados às crianças, no Recinto, abrem às 

10:00. A partir das 10:45 as entradas fazem-se pelas zonas laterais. Aos responsáveis 

dos grupos pede-se a colaboração para manter uma atitude de silêncio dentro do 

Santuário.

9. PROGRAMA DA PEREGRINAÇÃO

DIA 9

18:00 Visita aos locais das Aparições do Anjo: Loca do Cabeço e Aljustrel. 

(livre)

20:45 Encontro na Capelinha das Aparições.

21:00 Partida em procissão para os Valinhos.

21:45 Celebração da noite, nos Valinhos: Uma coroa de rosas, pelos pecadores.

DIA 10 

09:00 Oferta de flores a Nossa Senhora, na Capelinha das Aparições.

09:30 Encenação: Aprender a rezar com os Pastorinhos, na Basílica da Santíssima
Trindade.

10:00 Rosário, na Capelinha das Aparições.

11:00 Missa, no Recinto 

15:00 Encenação: Aprender a rezar com os Pastorinhos, na Basílica da Santíssima 

Trindade. (repetição)

16:00 Celebração de despedida, na Basílica da Santíssima Trindade.

Levar no coração o apelo: “rezai, rezai muito”.

Boa viagem!
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Rev.dos Párocos, caros Catequistas e outros responsáveis

O acontecimento de referência, escolhido pelo Santuário para este quinto 

ciclo de preparação do Centenário das Aparições de Fátima, é a aparição 

de Nossa Senhora em agosto, nos Valinhos, em que Ela insiste: rezai, re-
zai muito e fazei sacrifícios… porque vão muitas almas para o inferno por 
não haver quem se sacrifique e peça por elas. Afirma-se aqui a força da in-

tercessão daqueles que, unidos na comunhão dos Santos e solidários pela 

salvação dos seus irmãos, rezam e se sacrificam por eles. Refletindo neste 

mistério da comunhão dos Santos, que nos faz intercessores uns dos ou-

tros, escolheu-se como lema para a Peregrinação das Crianças a expressão 

de Nossa Senhora, que é um apelo: Rezai, rezai muito. Um lema para ser 

desenvolvido, a seu modo, nos diversos atos da Peregrinação.

INTERCEDER JUNTO DE DEUS
As crianças, quando querem qualquer coisa do pai, muitas vezes dizem à 

mãe para pedir ao pai o que elas desejam. Esta experiência da intercessão 

da mãe junto do pai, ajuda-nos a perceber como cada um de nós pode ser 

intercessor de outros junto de Deus, para que alcancem a sua graça e a sua 

salvação. Esta é uma atitude generosa e solidária que tem que ser estimu-

lada e educada. Essa foi a atitude permanente nos Pastorinhos. Queremos 

ser seus imitadores, nós e as nossas crianças, conforme o desejo de Nossa 

Senhora. Pais, catequistas e educadores cristãos, temos a responsabilidade 

de educar nesta atitude.

A CAMPANHA DE MAIO
A campanha do mês de maio, centrada na meditação e oração do terço, 

pretende educar neste sentido de intercessão solidária.

Esta oração vai materializar-se numa rosa, para ser levada e oferecida a 

Nossa Senhora na Peregrinação das Crianças ou, em alternativa, numa ce-

lebração no encerramento do mês de Maria na sua paróquia.

Cada paróquia ou grupo poderá pedir as campanhas que desejar, solici-

tando-as atempadamente para:  Santuário de Fátima – Peregrinação das 

Crianças, Apart.31 - 2496-908 – Fátima. 

Email: 10junho@fatima.pt |  Telefone: 249 539 600.

1. CELEBRAÇÃO A CAMINHO DE FÁTIMA

CATEQUISTA 1: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

R/ Ámen.

Sabem qual é o tema da nossa Peregrinação, este ano? (…) – Rezai, 
rezai muito. Alguém se lembra quem disse estas palavras e quando? 

É verdade, foi Nossa Senhora, aos Pastorinhos, no mês de agosto, 

quando lhes apareceu nos Valinhos. 

Nesta Peregrinação, vamos conhecer melhor o que aconteceu nessa 

aparição e o que Nossa Senhora nos disse… Agora, vamos pedir-Lhe 

que nos acompanhe na nossa viagem, que caminhe connosco. Peça-

mos-Lhe a cantar:

CÂNTICO: Vem, vem connosco a caminhar, Nossa Senhora vem (bis)

CT 550, com a 1.ª estrofe.

CATEQUISTA 2: A aparição de agosto foi nos Valinhos, sabem porquê? 

(…). Sim, os Pastorinhos não estavam na Cova da Iria, no dia 13 à 

hora combinada, porque tinham sido presos pelo Administrador de 

Vila Nova de Ourém. Então, uns dias depois, no dia 19, Nossa Senho-

ra apareceu numa propriedade chamada Valinhos, mostrou-se muito 

triste e disse: “rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, por-

que há muitos que vão para o inferno por não haver quem reze e se 

sacrifique por eles”.

Os Pastorinhos, é claro que levaram muito a sério este pedido! E nós? 

Fará sentido rezar pelos outros? Jesus dá-nos a resposta. Ora escutem. 

(Silêncio).

LEITURA do Evangelho de Jesus (Lc 11, 9-10)

Digo-vos: pedi e ser-vos-á dado; procurai e achareis; batei e abrir-se-vos-
-á, porque todo aquele que pede, recebe; quem procura, encontra e ao que 
bate, abrir-se-á. Palavra do Senhor. 

CATEQUISTA 1:  Aqui está a resposta: Jesus diz-nos que sim, que de-

vemos pedir, rezar e fazer sacrifícios pelos que mais precisam, porque 

seremos atendidos por Deus: “pedi, e ser-vos-á dado”... Ajudar outros 

a salvar-se é uma coisa muito bela que podemos fazer; basta oferecer 

a Deus as nossas orações e sacrifícios, com o desejo de que todos se 

salvem. (Silêncio).

Vamos pedir aos Pastorinhos que nos ajudem:

ORAÇÃO/CÂNTICO: Pastorinhos, Pastorinhos, convosco quero aprender:
                              mãos postas em oração, por todos os que Deus quer.

1. Ao jeito dos Pastorinhos, quero rezar com fervor. 
Quero que a minha oração seja uma oferta de amor.
(Repetir o refrão. Pode recitar-se apenas).

CATEQUISTA 2: “Rezai, rezai muito, e fazei sacrifícios pelos pecadores”, 

pediu Nossa Senhora. É que o mal e o pecado não podem agradar a 

Deus e Deus quer-nos felizes! E nós? Queremos que as pessoas sejam 

felizes? Então, como os Pastorinhos, vamos levar a sério o pedido de 

Nossa Senhora e rezar pelos pecadores.

CATEQUISTA 1: Em Fátima, vamos estar atentos e vamos compreender 

muito melhor tudo isto. Que Nossa Senhora e os Pastorinhos nos acom-

panhem. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. R/ Ámen.

Cantemos aos Pastorinhos:

CÂNTICO FINAL

Refrão: Cantemos alegres, a uma só voz: Francisco e Jacinta rogai por 
nós… (Ou o próprio desta Peregrinação, em todas as suas estrofes).


