
7.º Ano da Celebração
do Centenário das Aparições 
de Fátima
Ano Pastoral de 2016-2017
Ano Jubilar

«“MEU DEUS EU CREIO”.  
CREIO QUE SOIS O ÚNICO DEUS 
VERDADEIRO, O CRIADOR DE TUDO 
QUANTO EXISTE, O ÚNICO SENHOR 
DO CÉU E DA TERRA, O ÚNICO DIGNO 
DE SER SERVIDO, ADORADO  
E AMADO».
Irmã Lúcia, Como vejo a mensagem através dos tempos e dos acontecimentos

 

Pórtico do Centenário  
Colocando em Deus toda a minha esperança e confiança, 
professo a fé que me move a adorá-Lo e a amá-Lo – a fé da 
Igreja, de que sou parte –, tomando as palavras do Símbolo 
dos Apóstolos:

Creio em Deus, 

Pai todo-poderoso, Criador do Céu e da Terra; 

e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, 

que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; 

nasceu da Virgem Maria; 

padeceu sob Pôncio Pilatos, 

foi crucificado, morto e sepultado; 

desceu à mansão dos mortos; 

ressuscitou ao terceiro dia; 

subiu aos Céus; 

está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, 

de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. 

Creio no Espírito Santo; 

na santa Igreja Católica; 

na comunhão dos Santos; 

na remissão dos pecados; 

na ressurreição da carne; 

na vida eterna. 

Ámen.

Itinerário Jubilar

Como termo do percurso celebrativo de sete anos, neste ano 

jubilar do Centenário das Aparições de Fátima propõe-se que o 

peregrino deste Santuário configure a sua peregrinação a partir 

de orações que ajudem a recentrar a vida na espiritualidade 

própria deste lugar: o enraizamento na fé cristã que professamos 

no credo, a unidade com a comunidade eclesial a que pertencemos 

expressa na oração pelo Sucessor de Pedro, a devoção mariana 

através da oração do rosário, a oração pela paz como sinal do 

empenho pela construção de um mundo segundo a vontade de 

Deus e a consagração da vida a Nossa Senhora em atitude de 

entrega confiante no amor misericordioso de Deus.

Durante este ano jubilar, por concessão da Santa Sé, pode obter 

indulgência plenária quem visitar piedosamente este Santuário, 

nomeadamente a Capelinha das Aparições, local da memória 

das aparições da Virgem Maria, e a Basílica de Nossa Senhora 

do Rosário de Fátima, onde estão sepultados os Beatos Francisco 

e Jacinta Marto e a Vidente Irmã Lúcia de Jesus e do Coração 

Imaculado. As condições associadas à obtenção da indulgência 

preveem que se faça a confissão sacramental (por ocasião da 

visita ou em dia próximo), que se receba a Sagrada Comunhão e 

que se reze pelas intenções do Santo Padre.
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Estações do Percurso

Pórtico do Centenário, alto do Recinto de Oração | Símbolo dos Apóstolos

Capelinha das Aparições | Rosário 

Túmulos dos Pastorinhos | Oração pelo Papa

Capela do Santíssimo Sacramento | Oração pela Paz 
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   O meu 
Imaculado 
Coração será 
o teu refúgio 
e o caminho que te conduzirá

 até Deus
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«– REZEM O TERÇO TODOS OS DIAS, 
PARA ALCANÇAREM A PAZ PARA  
O MUNDO E O FIM DA GUERRA». 
Irmã Lúcia, Memórias 

Capelinha das Aparições 
Neste lugar, recordo o pedido de Nossa Senhora para que aqui 
fosse construída uma capela e o seu apelo para não ofender 
a Deus. Sob o olhar solícito da Senhora do Rosário, que me 
ensina a seguir o Senhor, medito nos mistérios da vida de 
Jesus Cristo, procurando configurar a minha vida com Ele, 
contemplando-O na recitação do rosário.

«A JACINTA FICOU COM TANTO AMOR 
AO SANTO PADRE QUE, SEMPRE QUE 
OFERECIA OS SEUS SACRIFÍCIOS A 
JESUS, ACRESCENTAVA: E PELO SANTO 
PADRE. NO FIM DE REZAR  
O TERÇO, REZAVA SEMPRE TRÊS  
AVE-MARIAS PELO SANTO PADRE [...]». 
Irmã Lúcia, Memórias 

Túmulos dos Pastorinhos 
Junto aos túmulos dos Pastorinhos, apresento ao Senhor a minha 
oração pelo Santo Padre, faço minhas as suas intenções e, com ele, 
uno-me a toda a Igreja:

Senhor, 

Bom Pastor da Humanidade, 

que confiaste a Pedro e aos seus sucessores 

a missão de fortalecer os irmãos na fé 

e de os iluminar na escuta da Palavra 

– neste lugar em que os Pastorinhos de Fátima 

testemunharam uma profunda devoção ao Santo Padre 

e um intenso amor à Igreja –, 

nós Te pedimos que o teu Espírito de Sabedoria 

ilumine o Papa N na sua missão de Sucessor de Pedro;

que a tua misericórdia o proteja e o conforte; 

que o testemunho dos teus fiéis o anime na sua missão 

e que a terna presença de Maria para ele seja sinal do teu amor; 

seja ele forte na fé, audaz na esperança e zeloso na caridade. 

Tu que és Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.

Ámen. 

 

* Pai-nosso... 

* Ave-Maria... 

* Glória ao Pai...

«MANDOU-NOS REZAR PELA PAZ,  
PARA ACABAR A GUERRA».
Irmã Lúcia, Memórias 

Capela do Santíssimo Sacramento  
A paz é um elemento vincadamente presente na mensagem 
de Fátima. Nossa Senhora anuncia-a e insiste na importância 
de rezar para a alcançar. Acolhendo o convite da Rainha da 
Paz, unindo-me a todos os homens e mulheres que desejam e 
constroem a paz, adoro o Senhor em silêncio e, nesta capela que 
foi instituída para alcançar a paz, dirijo-Lhe a minha prece:

Senhor, Pai Santo, 

que em Jesus nos deste a tua paz 

e por Ele nos quiseste conduzir ao teu coração 

– neste lugar em que a Virgem Maria nos convida  

à oração pela paz no mundo 

e em que o Anjo da Paz nos exorta a adorarmos 

somente a Deus –, 

nós Te pedimos que entre os povos reine a concórdia, que 

os responsáveis das nações encontrem caminhos de justiça, 

que todos alcancemos a paz de coração 

e que, por intercessão da Rainha da Paz, 

sejamos construtores de um mundo mais fraterno. 

Por Cristo, Nosso Senhor. 

Ámen.

«O MEU IMACULADO CORAÇÃO SERÁ 
O TEU REFÚGIO E O CAMINHO QUE 
TE CONDUZIRÁ ATÉ DEUS».
Irmã Lúcia, Memórias 

Oração Jubilar de Consagração
A rezar durante o Ano Jubilar 
Em festiva atitude de louvor e em jubilosa ação de graças, 
entrego-me à Virgem Maria para, como ela, me consagrar 
ao Senhor da vida, da alegria e da bênção, oferecendo-Lhe 
quanto sou e tenho pelas mãos da Virgem de Fátima, refúgio 
e caminho para Deus:

 
Salve, Mãe do Senhor,  
Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima! 
Bendita entre todas as mulheres, 
és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, 
és a honra do nosso povo, 
és o triunfo sobre a marca do mal. 
 
Profecia do Amor misericordioso do Pai, 
Mestra do Anúncio da Boa-Nova do Filho, 
Sinal do Fogo ardente do Espírito Santo, 
ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, 
as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos.

Mostra-nos a força do teu manto protetor. 
No teu Imaculado Coração, 
sê o refúgio dos pecadores 
e o caminho que conduz até Deus. 
 
Unido/a aos meus irmãos, 
na Fé, na Esperança e no Amor, 
a ti me entrego. 
Unido/a aos meus irmãos, por ti, a Deus me consagro, 
ó Virgem do Rosário de Fátima.

E, enfim, envolvido/a na Luz que das tuas mãos nos vem, 
darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos.
Ámen.


