09 de outubro
SIM, QUERO, POR TODA A VIDA
Bom dia! Hoje, partilhamos contigo algumas fotos da Profissão perpétua da Ir. Linda, realizada na paróquia
de Ferreiras, no dia 7 de outubro.
Texto (Powerpoint em anexo)
As imagens falam por si, podemos dizer que foi uma explosão de alegria e gratidão. Foi uma tarde bem
vivida, com muita serenidade e sob a ação do Espírito de Deus.
As fotos começam com o tapete que se encontrava na entrada da Igreja, depois a Ir. Linda com a mãe, em
seguida renova o seu desejo de entregar-se a Deus nas salesianas, depois o acolhimento que a Superiora
que representa o Instituto em Portugal, Ir. Rosa Cândida, faz deste desejo da Ir. Linda e, finalmente, o
bispo, D. Manuel Quintas que entrega à Ir. Linda um terço como símbolo de contínua oração, com Maria,
Mãe de Jesus.

Oração
Continuemos a dar graças a Deus por jovens que dizem o seu SIM, sem medo, a Deus ajudando no
crescimento da mensagem de Jesus.
Avé-Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

# Não temas! Transforma o
mundo!

10 de outubro
É TÃO NOSSA AMIGA!
Bom dia! Estamos em outubro, mês dedicado às missões, mas esta
semana é a semana que nos leva ao dia 13 de outubro, à última
aparição de Nossa Senhora em Fátima aos 3 pastorinhos. Os três
pastorinhos passaram por algumas dificuldades. Escutemos um
relato feito pela Irmã Lúcia sobre um momento muito difícil da sua
vida, mas que foi superado com a ajuda dos amigos e de Nossa
Senhora.
Texto
“Depois de Jacinta ter contado que tínhamos visto Nossa Senhora, a minha mãe começou a preocupar-se,
pois não entendia como nos podia ter aparecido Nossa Senhora. Em muitos momentos achou que eu
estava a mentir e quis obrigar-me a dizer que era mentira.
Um dia, pela manhã, chamou-me e disse que iriamos a casa do Senhor Padre:
– Quando lá chegares, pões-te de joelhos, dizes-lhe que mentiste e pedes perdão a Jesus.
Ao passar por casa da minha tia, a minha mãe entrou uns minutos. Aproveitei a ocasião para contar à
Jacinta o que se passava. Ao ver-me tão aflita, Jacinta deixou cair algumas lágrimas e disse-me:
– Vou já levantar-me e chamar o Francisco. Vamos para junto do poço rezar. Quando voltares, vai lá ter.
Ao regressar da casa do Senhor Padre, corri ao poço e lá estavam os dois, de joelhos, a rezar. Logo que me
viram, a Jacinta correu a abraçar-me e a perguntar como tinha feito. Contei-lhes que o Padre deixou-me ir
embora e ninguém me colocou de castigo.
Depois, a Jacinta disse-me:
– Vês?! Não devemos ter medo de nada! Nossa Senhora ajuda-nos sempre. É tão nossa amiga!”
Adaptado de Memórias da Irmã Lúcia

Reflexão
 Que valentia a dos pastorinhos! Mesmo sendo ameaçados, não deixaram de dizer a verdade!
 Será que nós eramos capazes de ter esta coragem dos pastorinhos em confiar que Nossa Senhora
nos ajuda nos momentos mais difíceis?
Oração
Querido Deus, ajuda-me a confiar sempre em Ti, e na Nossa Mãe que nos acompanha.
Avé-Maria… Nossa Senhora do Rosário de Fátima…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.
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11 de outubro
JESUS ESCONDIDO
Bom dia! Hoje vamos recordar um milagre do pastorinho Francisco Marto.
Sabemos que depois das aparições do Anjo e de Nossa Senhora, Francisco
cresceu no amor a Jesus no sacrário, a «Jesus escondido» como ele dizia.
Muitas vezes entrava na Igreja paroquial de Fátima e ficava ali diante do
sacrário em oração.
Texto
«Um dia a caminho da escola, a Lúcia falou-lhe de uma senhora que estava muito
aflita, pois o seu filho, apesar de inocente, iria a tribunal e corria o risco de ser preso.
Ela pediu que rezassem por ela. O Francisco disse-lhe:
- Enquanto tu vais à escola, eu fico com Jesus escondido e peço-lhe por esse filho.
Quando a Lúcia regressou a casa, perguntou-lhe:
- Francisco, fizeste o pedido a Jesus?
Ele respondeu:
- Claro que fiz. Esse rapaz será absolvido.
E assim aconteceu.
Poucos dias depois, o arguido veio, muito reconhecido, agradecer as orações dos pastorinhos.
O Francisco estava convencido de que e breve iria para o Céu. E de facto, um ano depois das Aparições, outubro de
1918, fica doente e nunca mais se levanta.»

Reflexão
 Era muito simples a forma como Francisco falava com Jesus e por Ele pedia muitas curas.
 E tu, costumas visitar Jesus Escondido, na capela/ Igreja? Porque não aproveitas esta semana para,
quando chegares à escola, entrares na capela, e de joelhos, como o Francisco, falares com Jesus e
dizeres-lhe o quanto gostas D’ Ele e pedir-lhe por alguém que presido da ajuda de Jesus?
Oração
Rezemos, todos juntos, uma Avé- Maria pelas pessoas que não amam a Jesus, para que um dia se tornem
seus amigos.
Avé-Maria… Nossa Senhora do Rosário de Fátima…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.
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12 de outubro
ORAÇÃO CONFIANTE
Bom dia! Hoje, apresentamos um episódio da vida da pastorinha Jacinta. Jacinta, que amava muito Jesus,
manifestava-o com o seu gosto em rezar. Se Nossa Senhora pediu que rezassem, a Jacinta com o seu
testemunho de vida transmitiu essa mensagem da Senhora. Para ele era uma pobreza viver uma vida onde
não há lugar para Deus e para Jesus.
Texto
«Um dia, estando triste e meditativa, a prima (Lúcia) perguntou-lhe:
- Em que estás a pensar?
- São tantos os pecadores que vão para o inferno! -Respondeu.
A prima consolou-a:
- Não tenhas medo. Tu vais para o Céu… Promoteu-to Nossa Senhora.
- Pois vou… Mas eu queria que toda a gente fosse também.
Este desejo da Jacinta era manifestado numa oração que ela nunca se cansava de repetir e que Nossa
Senhora lhe ensinara: «Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai muitas almas para o
Céu, principalmente as que mais precisarem!»

Reflexão
O desejo da pequenina Jacinta é um desejo da Igreja, que todos estejam com Deus.

Oração
Rezemos uma Avé- Maria por todos aqueles que se afastaram de Jesus e do seu Amor.
Avé-Maria… Nossa Senhora do Rosário de Fátima…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.
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13 de outubro
O MILAGRE DO SOL
Bom dia! Hoje é dia 13 de outubro. Muitas pessoas encontram-se em Fátima, para comemorar o último
dia das aparições aos três pastorinhos, o dia em que aconteceu o milagre do sol. Vamos ver.
Texto / vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=TOmXLIhJdGU

Reflexão
Parece incrível e difícil de acreditar que algo assim tenha acontecido. No entanto, os “olhos” da nossa Fé,
permitem-nos ver de uma maneira mais simples estes acontecimentos.
Oração
- Hoje, rezamos, como os pastorinhos rezavam muitas vezes e dizemos:
Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé.
Todos: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé!
Guia.: Pelas crianças do mundo para que sejam boas como Jesus e Nossa Senhora querem!
Todos: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé!
Guia.: Pelos países que estão em guerra, para que um dia reine a Paz!
Todos: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé!

Santos Francisco e Jacinta, rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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