25 de setembro
OS PASTORINHOS
Bom dia! Para preparamos a nossa peregrinação vamos recordar o que já sabemos com ligação a Fátima.
Texto
Quem são os santos mais jovens da Igreja Católica sem terem sido mártires? Jacinta Marto e Francisco
Marto. Nascidos em Aljustrel, pequeno lugar da Paróquia de Fátima, no início do século XX, os irmãos
Francisco e Jacinta e a sua prima Lúcia crescem num ambiente familiar modesto, numa terra agreste,
pacata e isolada. Não sabiam ler nem escrever, e pouco saberiam da geografia, da história e do
pensamento do mundo que se encontrava para lá da sua serra. Receberam uma educação cristã muito
simples, como seria de esperar no ambiente serrano em que viviam.
Reflexão
Aos sete anos a Lúcia começou a pastorear o rebanho da família. Algum tempo depois, são os primos que
pedem para a acompanhar, guardando também o rebanho dos seus pais. Os três passavam grande parte
do seu tempo na serra com as ovelhas, distraídos na alegria da sua infância.
A Lúcia era uma criança desperta para o amor de Deus. O desejo íntimo de ser totalmente envolvida pelo
abraço de Deus será o traço contínuo do caminho que percorrerá.
O Francisco, pelo olhar contemplativo vivia no silêncio interior e gostava da natureza.
Jacinta acompanhava de perto a prima Lúcia, por quem tinha um grande carinho. Apreciava as flores que a
serra lhe oferecia, colhendo nelas toda a alegria da primavera. Gostava de escutar o eco da sua voz no
fundo dos vales, que lhe devolviam cada ave-maria que ela os convidava a rezar. Abraçava os cordeiros,
chamava-os pelo nome e caminhava no meio deles com um ao colo, «para fazer como Nosso Senhor» (M
44).
Oração
A oração, embora simples, já fazia parte das suas vidas antes de verem Nossa Senhora.
E, assim, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta cresciam em sabedoria, em estatura e em graça.
Avé-Maria… S. Francisco e Santa Jacinta…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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26 de setembro
1ª APARIÇÃO A 13 DE MAIO DE 1917
Bom dia! Esta semana vamos preparando o nosso coração e a nossa mente para a peregrinação que o
Colégio vai fazer a Fátima. Quando nos encontrarmos no lugar da capelinha, recordemos que há 100 anos
atrás aconteceu este encontro entre “uma senhora mais brilhante do que o sol “e as três crianças.
Texto
«–Não tenhais medo! Eu não vos faço mal!
– De onde é Vossemecê? – perguntei-lhe
– Sou do Céu.
– E que é que Vossemecê me quer?
– 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. Depois voltarei ainda aqui uma sétima vez.
– Vossemecê sabe-me dizer se a guerra ainda dura muito tempo ou se acaba breve?
– Não te posso dizer ainda enquanto não te disser também o que quero.
– E eu também vou para o Céu?
– Sim, vais.
– E a Jacinta?
– Também.
– E o Francisco?
– Também, mas tem que rezar muitos terços.
– 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?
– Sim, queremos!
– Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto.
Ao pronunciar estas últimas palavras (a graça de Deus, etc.) que abriu pela primeira vez as mãos,
comunicando-nos uma luz tão intensa, como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito
e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que
nos vemos no melhor dos espelhos.»
Reflexão
Nossa Senhora começa por um convite à serenidade “Não tenhais medo”. Pensemos na coragem daquelas
três crianças que aceitaram oferecer-se a Deus. No nosso dia-a-dia, temos coragem para cumprir o nosso
dever e fazermos deste empenho uma oferta a Deus?
Oração
Avé-Maria… Nossa Senhora de Fátima…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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27 de setembro

VIM AQUI
Bom dia! Deixemos que a nossa mente e o nosso coração se fixem na Senhora de Fátima com a mesma
ternura com que os pastorinhos a olharam. Não são precisas palavras pois Deus vê o nosso coração.
Em silêncio, acompanhemos o canto dirigido a Maria.
Texto / vídeo

https://youtu.be/q6RXcQyP-9g
Reflexão
Vim aqui, ó Virgem Mãe
Sem saber, o que dizer
Eu olhava a Tua imagem
Não a conseguia ver
Sentei-me e assim fiquei
Em silêncio a pensar
Senti descer, ó Mãe
Sobre mim, o Teu olhar
Foi então que eu comecei
Com alegria a rezar
Oração
Hoje, não deixes de rezar algumas “avé maria” antes de adormeceres para preparares o teu coração para o
encontro com a Virgem de Fátima.
Avé-Maria… Nossa Senhora de Fátima…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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