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
disponibilidades, 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.

PROGRAMA DA PEREGRINAÇÃO
DIA 9
18:00 – Visita aos locais das Aparições do Anjo e de Nossa Senhora:
Aljustrel, Loca do Cabeço e Valinhos (livre)
21:30 – Capelinha das Aparições:
Celebração: “Maria, a Mãe que cuida de nós”
(Oferta de flores a Nossa Senhora; recitação do terço e procissão de velas)

SECRETARIADO DA PEREGRINAÇÃO

DIA 10

Encontra-se no Posto de Informações 2, situado junto às escadas da entrada norte
do Recinto.

09:00 – Capelinha das Aparições:
Saudação e oferta de flores a Nossa Senhora

BONÉS

09:30 – Basílica da Santíssima Trindade:
Encenação: “Temos Mãe”

Recomenda-se que todas as crianças tenham um boné, para proteger do sol. Haverá
também bonés disponíveis nas lojas de artigos religiosos do Santuário de Fátima,
que poderão ficar para recordação. Nos dias 9 e 10 de junho estarão também
disponíveis no Secretariado da Peregrinação (1 euro).

CRIANÇAS PERDIDAS
As crianças perdidas são acolhidas junto do Altar do Recinto. Todas as crianças
deverão trazer a sua identificação e o contacto do responsável.

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

ANTES DE ENTRAR NO RECINTO
Os responsáveis das crianças devem aconselhá-las a merendar e ir à casa de banho,
para que possam estar bem durante a celebração da missa.

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.

10:00 – Capelinha das Aparições:
Recitação do Rosário
11:00 – Recinto:
Celebração da Eucaristia
15:00 - Basílica da Santíssima Trindade:
Encenação: “Temos Mãe” (repetição)
Despedida: “Maria caminha contigo: não largues a sua mão”

BOA VIAGEM!
Santuário de Fátima
Peregrinação das Crianças
Apartado 31
2496-908 FÁTIMA
Tel. 249 539 600
www.fatima.pt | Email: criancas@fatima.pt
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“Temos Mãe!
Obrigado Jesus”.

CELEBRAÇÃO A CAMINHO DE FÁTIMA
Rev.dos Párocos,
Caros Catequistas,
Responsáveis de Grupos de Crianças,
Considerando as palavras do Papa Francisco, em Fátima, no dia 13 de Maio do
ano passado, no Centenário das Aparições, e os objetivos do plano pastoral do
Santuário para este ano de 2018, foi escolhido para a Peregrinação das Crianças,
o lema: “Temos Mãe! Obrigado, Jesus.”
Com este lema, queremos ajudar as crianças a descobrir na Senhora aparecida em
Fátima, a mãe carinhosa que vem cobrir os seus filhos com o seu manto de luz, a
fim de a todos conduzir a Deus, e despertar nelas o sentido de gratidão pelo dom
da Mãe que, por Jesus, Deus entregou a toda a humanidade.
A experiencia vivencial de ter mãe
Todos temos a experiência de ter mãe e quanto ela é importante na nossa vida.
De modo particular na criança, a figura da mãe (biológica ou não…) é
imprescindível: enquanto presença cuidadora, até ao detalhe, de tudo o que a
criança precise; mas é-o sobretudo pela ternura e carinho de que a criança tanto
precisa para se sentir querida, protegida e segura. Uma experiência que também
vai ensinando à criança o que é ser filho…
Esta realidade da relação mãe-filho transpõe-se naturalmente para Maria, a Mãe
de Jesus, que é nossa mãe também, porquanto Jesus no-la deu na cruz. E Ela ter
vindo a Fátima para nos falar é uma graça que devemos agradecer.
Despertar para estes sentimentos é tarefa da ação educativa de todos nós,
educadores cristãos.
A Campanha de Maio
Para estimular este sentimento filial para com Maria e o de agradecimento a
Jesus por nos ter dado a sua Mãe, apresentamos uma campanha a ser vivida ao
longo do mês de maio. Semana a semana, as crianças vão descobrindo, cada vez
mais, como a Mãe de Jesus é também a mãe que cuida de nós, nos acompanha
sempre, sabe o que nos faz falta e nos protege. À medida que realizam o que lhes
é pedido, vão construindo um lindo postal de saudação à Mãe do Céu, que lhe
“enviarão” em Fátima, no momento da celebração da Eucaristia.
Cada paróquia ou grupo poderá pedir as campanhas que desejar, solicitando-as
atempadamente para o contacto habitual:
Santuário de Fátima – Peregrinação das Crianças
Apart. 31 – 2496-908 Fátima
Email: criancas@fatima.pt
Telefone: 249 539 600

Catequista 1 – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
R/ Ámen
Quem me sabe dizer qual é o lema da nossa Peregrinação deste ano? (…)
“Temos Mãe! Obrigado, Jesus”. O que é que esta frase nos diz? (…) Sim, diz-nos
que temos mãe… e fala de agradecimento a Jesus. Mas falta explicar aqui alguma
coisa, não acham? É o que vamos fazer já em seguida. Porque agora, antes de
mais, vamos pedir a Nossa Senhora que nos acompanhe e caminhe connosco,
nesta viagem. Peçamos-lhe a cantar:

Então, temos que ser discípulos queridos de Jesus, bons filhos de Deus, para
merecermos a mãe que Jesus nos dá: a sua própria mãe. Que maravilha, não é?...
Que os Pastorinhos de Fátima nos ajudem a amar muito esta Mãe do Céu.
Peçamos-lhes a cantar:

Cântico: Vem, vem connosco a caminhar, Nossa Senhora vem (bis)
Ao longo da tua vida, nunca sozinho estás;
Contigo pelo caminho, Nossa Senhora vai. Refrão… (cf CT 550)

Catequista 2 – Os Pastorinhos não deixarão de nos ajudar a conseguir o que lhes
pedimos. Mas isto não dispensa o esforço que temos de fazer para o conseguir:
por exemplo, portar-se sempre bem com todos, não se esquecer de rezar, de ir à
catequese e à missa…

Catequista 2 – De facto, como diz o nosso lema, temos mãe: aquela que nos dá
carinho, que pensa em tudo o que nos faz falta e cuida de nós, não é?... Quando
esteve em Fátima, referindo-se a Nossa Senhora que ali apareceu aos Pastorinhos,
o Papa Francisco (sabem quem é?) disse: ”Temos Mãe!”. Mas, então, como é que
Nossa Senhora é nossa mãe?... Vamos ouvir o que o Evangelho de Jesus nos diz
a esse respeito. Escutemos com atenção:
Leitura do Evangelho (cf Jo 19, 25-27)
Junto à cruz de Jesus estavam, de pé, sua mãe e outras mulheres. Então Jesus, ao ver ali
sua mãe e o discípulo que Ele amava, disse à mãe: “Eis aí o teu ilho”. Depois disse ao
discípulo: “Eis aí a tua mãe”. E desde aquela hora, o discípulo acolheu-a como sua.
V/ Palavra do Senhor.
R/ Graças a Deus
Catequista 1 – Quem quer comentar estas palavras de Jesus:
“Eis o teu filho… eis a tua mãe”?...
É fantástico o amor de Jesus por nós, não é? Já na cruz, antes de partir para
o Pai, na pessoa do discípulo que ali estava, faz uma última coisa impensável:
entrega-nos a todos ao amparo da sua própria mãe… e, mais ainda, dá-no-la,
como nossa mãe também… Dá-nos a sua mãe, porque sabia que Ela nos faria
muita falta, para nos amar, cuidar e conduzir, com segurança, ao longo da vida,
no caminho para Deus… que é também nosso Pai, que ama a todos, como seus
filhos queridos.

Oração / 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. Refrão…

Catequista 1 – Em Fátima vamos aprender muito mais sobre como Nossa
Senhora é nossa mãe. Precisamos é de estar atentos a tudo o que lá se passar…
e colaborar quando nos pedirem silêncio, ou outras coisas… E tenho a certeza que,
depois desta Peregrinação, regressamos a casa a saber muito mais coisas sobre
Nossa Senhora, para podermos contar aos pais e a quem não veio à Peregrinação.
Vamos então em paz, e que Nossa Senhora e os Pastorinhos nos acompanhem.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
R/ Ámen
Cântico final – Senhora, um dia descestes,
à terra que em vós confia,
descestes à Serra de Aire,
em plena Cova da Iria.
Refrão: Salve Rainha, salve Rainha, rogai por nós, ó Maria (bis)
(ou outro à escolha – de preferência os próprios desta Peregrinação, se já forem conhecidos.)
Se for oportuno, pode rezar-se o terço no resto da viagem

