Neste ano pastoral o nosso lema é : AGRADECER.
“Queremos ajudar as crianças a entenderem o sentido
da gratidão.
Procuramos que elas entendam que tudo vem de Deus
e que, por isso, agradecemos as grandes e pequenas
coisas que vamos vivendo na nossa vida”.
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“Pedimos, por intercessão da Senhora de Fátima, que a
oração do Rosário seja acarinhada nas famílias
portuguesas e, através dela, as novas gerações
conheçam os mistérios da vida de Jesus e O anunciem
sem preconceitos”.

.
A oração do rosário ajuda-nos a assumir a ânsia, a dor, o
desejo forte de cada povo e de cada raça, para
apresentá-los a Deus, pela intercessão de Maria.
O rosário missionário consta de cinco dezenas de cores
diferentes: cada cor representa um continente e chama a
atenção sobre o que queremos rezar.
A dezena verde é pela África. Lembra-nos as verdes
florestas e a cor sagrada dos muçulmanos.
A dezena vermelha é pelo continente americano, que teve
como primeiros habitantes os peles-vermelhas.
A dezena branca é pela Europa e pelo Papa, que
constantemente vela pelos destinos da Igreja.
A dezena azul lembra-nos a Oceania, com milhares de
ilhas espalhadas pelas águas do oceano Pacífico.
A dezena amarela é pela Ásia, berço de muitas civilizações
e religiões.

Peregrinos com Maria

Oração conclusiva

Deus de infinita bondade,
que amais a inocência e exaltais os humildes,
concedei, pela intercessão da Imaculada Mãe do vosso Filho,
que, à imitação dos bem-aventurados São Francisco e Santa
Jacinta Marto,
Vos sirvamos na simplicidade de coração
para podermos entrar no reino dos Céus.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Ámen

Mãe, junto de Ti, na calma deste momento de oração, queremos
caminhar pelo mundo, passar perto de todos. Contigo iremos
fazer a nossa peregrinação.
Partiremos em silêncio e a nossa oração levar-nos-á até ao
nosso próximo que não conhecemos. Queremos ser peregrinos
do amor.
Entraremos contigo na África ardente, entre as verdes
florestas, para visitar esta terra de mistério e de esperança.
Tocaremos as margens longínquas da América, para partilhar o
dom da fé.
Pararemos na Europa, rica de tradição cristã, mas que precisa
de redescobrir os valores da sua fé.
Sentir-nos-emos como ilhéus na Oceania entre as águas azuis.
Deter-nos-emos na imensa Ásia, a tua terra, Maria.
Então, juntos poderemos falar da Igreja, da sua extensão
missionária e do carinho do Redentor. O nosso rosário, o
humilde rosário da nossa rotina de todos os dias, será revestido
de uma dignidade suprema, contemplando, nas suas cores, o
mundo inteiro.
Nele teremos presentes, na meditação dos mistérios da nossa
redenção, todos os povos da Terra que desejam Cristo

1º Mistério
Anunciação do Anjo a Nossa Senhora
“Eis a serva do Senhor;
faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1, 38).
Embora sem compreender o que Deus lhe pedia, Maria
confiou plenamente. Esta sua entrega incondicional vai fazer
dela a Mãe de Deus.
Com o seu exemplo e com a sua ajuda, procuremos acolher
as surpresas de Deus em nossas vidas, testemunhado, assim,
a PAZ que experimentam e transmitem aqueles que sabem
dizer sempre “SIM” a Deus.
Rezemos pelos nossos jovens, para que, a exemplo como
Maria, estejam sempre alerta para escutar os sinais de Deus
no seu caminho vocacional.
Avé Maria
Glória
Pai Nosso

Santos inocentes, que morreram por ordem do malvado Herodes
no lugar do Menino Jesus…
Todos: rogai por nós!
Santa Inês, São Tarcísio e todos os jovens e Crianças mártires
que, para conservar a fé não adoraram falsos deuses e deram a
vida por Jesus…
Todos: rogai por nós!
Santa Maria Goreti, todos os jovens e Crianças que lutaram para
conservar a pureza por amor a Jesus…
Todos: rogai por nós!
São Domingos Sávio, Santa Jacinta e São Francisco Marto, todos
os jovens e Crianças que, para conservar a fé e o amor a Jesus,
viveram heroicamente…
Todos: rogai por nós!
São João Bosco, São Filipe Neri e todos os Santos educadores
ou protetores das crianças e jovens…
Todos: rogai por nós!
Arcanjos do Senhor: São Miguel que protege as crianças e toda a
Igreja do mal, São Rafael que traz a cura do Senhor e cuida para
que nada de mal nos aconteça, São Gabriel que inspira a vontade
de Deus no nosso coração, Santos Anjos da nossa Guarda,
amigos fiéis que nos cuidam e iluminam a inteligência para
escolher o bem…
Todos: rogai por nós!
Todos os Santo e Santas de Deus…
Todos: rogai por nós!
Santa Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, nunca nos deixe
sozinhos, nos ajude a ser bons, a amar muito seu filho Jesus e
guardar nossa alma para Ele, para que um dia, também
possamos fazer parte da grande festa do Céu que dura para
sempre, com todos os Santos e Anjos…
Todos: Amém!

2º Mistério:

5º Mistério:
Encontro do Menino Jesus no Templo entre os Doutores.
“Filho, porque nos fizeste isto? Teu Pai e eu, andávamos
aflitos à tua procura” (Lc 2, 48).

Visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel
Então, erguendo a voz, Isabel exclamou: “Bendita és tu entre
as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre”
(Lc 1, 42).

Perante a ausência de Jesus, seus pais preocuparam-se e,
quando o encontraram no Templo entre os Doutores, a sua
Mãe perante a resposta de Jesus à sua pergunta,
compreendeu que a atitude de Jesus era uma prefiguração da
missão divina que o Pai lhe confiara. E, mesmo não
entendendo, tudo guardava em seu coração.
Nas nossas dificuldades recorramos a Maria, Rainha da
Paz,dialoguemos
e
sejamos
pacientes,
mansos,
compreensivos, construtores da paz.
Rezemos por aqueles que correm o risco de perder o rumo
para a casa do Pai, para que encontrem sempre nas suas
vidas pastores que os guiem até à Vida Eterna.

Maria ficou surpreendida ao saber pelo Anjo que sua prima,
naquela idade, estivesse para ser mãe. A surpresa
transformou-se em alegria. Neste encontro, ambas celebraram a
vida, que é dádiva gratuita do Senhor. Enquanto rezamos esta
dezena pensemos nas crianças privadas dos seus direitos
fundamentais, e peçamos ao Senhor que faça de cada um de nós,
um elemento de paz na família, no trabalho, na sociedade.
Rezemos, também, para que Deus nos dê muitos e santos
sacerdotes a fim de que Jesus nos visite pela Palavra e pelos
Sacramentos.
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Avé Maria

3º Mistério

4º Mistério

Nascimento de Jesus no presépio de Belém
“Não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria, que
será para todo o povo” (Lc 2, 10).
Os pastores, os simples, os pobres e esquecidos, foram os
escolhidos para, em primeiro lugar, testemunharem o
nascimento do Salvador. Vamos lembrar nesta nossa oração,
todos os pobres: os sem lar e sem amor, os sem voz e sem
vez, os perseguidos, injustiçados... São nossos irmãos. Que
Maria, Mãe dos pobres, dos humildes e dos simples conceda
a todos a libertação e a paz a que têm direito e por que
anseiam.
Rezemos para que que os pastorinhos de Fátima sejam
modelos para IM no amor a Deus e a nossa Senhora.

Apresentação do Menino Jesus no templo
“Agora, Senhor, deixa partir o teu servo em paz, porque os
meus olhos viram a tua salvação” (Lc 2, 29-30).

Avé Maria

O Templo é o lugar do encontro entre gerações: o Menino nos
braços de seus pais e o velho Simeão. Maria guardará para
sempre a memória deste encontro, marcado pela profecia relativa
ao Menino e a si própria. Como Maria e José, procuremos cumprir
aquilo a que nos comprometemos como cristãos, buscando, no
encontro com o Senhor, a luz, a força, a coragem e a
perseverança de que necessitamos para sermos, junto dos
irmãos, um sinal de Paz, da sua proximidade, da sua
benevolência e cuidado
Rezemos por todos nós, para que sejamos capazes de nos
apresentar diante de Deus com toda humildade e disponibilidade,
pondo as nossas vidas nas Suas mãos.
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