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›  Ter o telemóvel sempre desligado durante a caminhada;
›  Caminhar sem pressas; vai um guia vestido com colete amarelo 

à frente de cada grupo a marcar o ritmo e o tempo de cada etapa;
›  Parar ou arrancar, ao mesmo tempo e no mesmo sítio,  

ao sinal do guia;
›  Caminhar sempre do lado esquerdo das estradas, de frente  

para os carros, em fila indiana, sempre na berma e sem nunca 
pisar a faixa de rodagem;

›  Não fazer lixo;
›  Para se confessar deve inscrever-se junto do responsável 

espiritual do grupo;
›  Nunca atravessar a estrada, excepto quando o “guia” disser;
›  Não responder a provocações dos que passam;
›  Não parar ou entrar nos cafés durante as caminhadas, excepto 

nas paragens ou por motivos “de força maior”…;
›  Utilizar o carro de apoio por grupo que nos vai dando água,  

etc e nos acompanha para quaisquer imprevistos;
›  Deve dirigir-se aos membros da organização e animadores, 

identificados com “Schoenstaff” nas t-shirts, caso precise  
de alguma coisa.

Conselhos aos Peregrinos

DUARTE RICCIARDI
JOÃO PEDRO DUARTE

962 066 258
919 236 117

Contacto da Organização
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Vivência da Peregrinação

Queridos peregrinos,
Aqui nos encontramos para iniciar mais uma peregrinação da família 
de Schoenstatt ao Santuário de Fátima.
Este ano caminharemos cheios de alegria até aos braços da nossa 
Mãe. Ela, tal como São Paulo na carta aos Efésios, também nos diz 
hoje: “Alegrai-vos sempre no Senhor”. Uma alegria que é fruto do 
amor infinito de Deus por cada um de nós e que tem o poder de atrair 
para Ele todos os que andam cansados e desanimados. Cada um de 
nós, como membro da Igreja, é chamado a viver a vocação de levar 
ao mundo a alegria, esta alegria autêntica e duradoura, aquela que 
os anjos anunciaram aos pastores de Belém na noite do nascimento 
de Jesus (cfr Lc 2,10).
Iremos caminhar, desprendidos da correria do nosso dia-a-dia  
e centrados no essencial, convidados a gozar a alegria nos tempos 
de silêncio, a alegria diante da beleza da natureza, a alegria de 
uma conversa sincera, a alegria de escutar uma música, a alegria 
do serviço e a alegria de caminhar por vezes com dores e cansaço, 
aproximando-me do encontro com o Senhor Jesus.
“Deus quer fazer-nos participantes de sua alegria, divina e eterna, 
fazendo-nos descobrir que o valor e o sentido profundo da nossa 
vida está no ser aceite, acolhido e amado por Ele: eu sou querido, 
tenho um lugar no mundo e na História, sou amado pessoalmente 
por Deus. E se Deus me aceita, me ama e assim eu me torno seguro, 
sei de modo claro e certo, que é bom que eu seja, que exista.  
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Eu sou a Alegria de Deus 1ºdia

Este amor infinito de Deus por cada um de nós manifesta-se de modo 
pleno em Jesus Cristo. Nele se encontra a alegria que buscamos.” 
(Papa Bento XVI, mensagem no 27º dia mundial da juventude).
Ao contemplar este amor, os nossos corações são levados a uma 
esperança e uma alegria que nada nem ninguém pode abater.  
Um cristão não pode jamais ser triste porque encontrou Cristo,  
que deu a vida por si. A alegria e o amor são indissociáveis e por 
isso, como nos dizia Madre Teresa de Calcutá: “A alegria é uma 
rede de amor para capturar almas. Deus ama quem dá com alegria.  
E quem dá com alegria dá mais”.
São muitas as provas no nosso caminho, algumas mais misteriosas  
e dolorosas, mas Deus nunca nos deixa e essa é a verdadeira alegria! 
Durante estes três dias somos chamados a testemunhar que o cristão 
autêntico nunca é desesperado e triste, mesmo diante das provas mais 
duras. A alegria cristã não é uma fuga da realidade, mas uma força 
sobrenatural para enfrentar e viver as dificuldades do dia a dia. 
Queridos peregrinos, sejamos missionários de alegria! 
Nossa Senhora acompanha-nos neste caminho, Ela acolheu o 
Senhor dentro de Si e anunciou com um cântico de louvor e de 
alegria, o Magnificat: “A Minha alma glorifica o Senhor e o meu 
espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador” (Lc 1,46-47).  
Maria respondeu plenamente ao amor de Deus dedicando-Lhe a sua 
vida num serviço humilde e total. Ela é a causa da nossa alegria 
porque Ela nos deu Jesus. Que Maria, nossa Mãe, nos introduza 
nesta alegria que ninguém vos poderá tirar!



8

1º dia  |  3 de Maiol  |  Sexta

Oração da manhã 
Cântico: Deixa a luz do céu entrar (nº 20)
“«Alegrai-vos e exultai» (Mt 5, 12), diz Jesus a quantos são 
perseguidos ou humilhados por causa d’Ele. O Senhor pede tudo e, 
em troca, oferece a vida verdadeira, a felicidade para a qual fomos 
criados. Quer-nos santos e espera que não nos resignemos com 
uma vida medíocre, superficial e indecisa. Com efeito, a chamada 
à santidade está patente, de várias maneiras, desde as primeiras 
páginas da Bíblia; a Abraão, o Senhor propô-la nestes termos: «anda 
na minha presença e sê perfeito» (Gn 17, 1).
O meu objetivo é humilde: fazer ressoar mais uma vez a chamada 
à santidade, procurando encarná-la no contexto atual, com os seus 
riscos, desafios e oportunidades, porque o Senhor escolheu cada 
um de nós «para ser santo e irrepreensível na sua presença, no 
amor» (cf. Ef 1, 4)” (Papa Francisco, Exortação apostólica Gaudete 
et Exsultate)
Todos: Querida Mãe, chegamos aqui vindos de uma vida atarefada 
e sem tempo, onde nem sempre conseguimos parar para Te ouvir 
mais de perto. Queremos que esta peregrinação seja um momento 
de encontro com Deus e o recomeçar de um caminho mais entregue 
à Sua vontade. Que cada passo desta peregrinação nos aproxime, 
sem medos, no nosso propósito pessoal e da missão que Deus quer 
para nós, pois assim estaremos cheios da verdadeira alegria que é 
caminhar rumo à santidade.
Oração: Espírito Santo (p. 65)
Cântico: Mas que descanso (nº 40)
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Eu sou a Alegria de Deus 1ºdia

Vivência do primeiro dia

O primeiro dia de peregrinação começa com o desafio de nos 
sentirmos verdadeiramente amados por Deus. A nossa simples 
existência é suficiente para Deus se alegrar. O amor que Deus tem 
por cada um de nós é único e de tal maneira incondicional que nos 
custa a acreditar que Deus nos ama na nossa pequenez. Que o 
caminho deste dia nos ensine a aceitar o Seu amor e a reconhecer 
que a nossa vida, tal e qual como ela é, pode ser fonte de amor e 
alegria para Deus.
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Missa na Praia dos Salgados

Primeira Leitura
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios 

(1 Cor 15, 1-8)
Recordo-vos, irmãos, o Evangelho que vos anunciei e que recebestes,  
no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos, se o conservais como 
eu vo-lo anunciei; aliás teríeis abraçado a fé em vão. Transmiti-vos 
em primeiro lugar o que eu mesmo recebi:
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras; foi 
sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e 
apareceu a Pedro e depois aos Doze. Em seguida apareceu a mais 
de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda 
vive, enquanto alguns já faleceram. Posteriormente apareceu a Tiago 
e depois a todos os Apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também 
a mim, como a um aborto. 
Palavra do Senhor. Graças a Deus.

Salmo Responsorial
18A (19A), 2-3.4-5 (R. 5a)

Refrão: A sua mensagem ressoou por toda a terra
Os céus proclamam a glória de Deus 
e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. 
O dia transmite ao outro esta mensagem 
e a noite a dá a conhecer à outra noite. Refrão
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Eu sou a Alegria de Deus 1ºdia

Não são palavras nem linguagem 
cujo sentido se não perceba. 
o seu eco ressoou por toda a terra 
e a sua notícia até aos confins do mundo. Refrão

Evangelho
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

(Jo 14, 6-14)
«Há tanto tempo estou convosco e não Me conheces?» 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Eu sou o caminho, 
a verdade e a vida: ninguém vai ao Pai senão por Mim. Se Me 
conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. Mas desde agora já 
O conheceis e já O vistes». 
Disse-Lhe Filipe: «Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta». 
Respondeu-lhe Jesus: «Há tanto tempo estou convosco e não Me 
conheces, Filipe? Quem Me vê, vê o Pai. Como podes tu dizer: 
‘Mostra-nos o Pai’? Não acreditas que Eu estou no Pai  e o Pai está 
em Mim? As palavras que vos digo, não as digo por Mim próprio, mas 
é o Pai, permanecendo em Mim, que faz as obras. Acreditai-Me: Eu 
estou no Pai e o Pai está em Mim. Acreditai ao menos pelas minhas 
obras. Em verdade, em verdade vos digo: Quem acredita em Mim 
fará também as obras que Eu faço e fará obras ainda maiores, porque 
Eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, Eu o farei,  
para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em 
meu nome, Eu a farei». 
Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor.
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Oração Universal
1. Senhor Jesus, pedimos-te pelo Papa Francisco e pela Igreja. Para 
que o seu apostolado possa levar a uma maior união entre todos os 
cristãos e a Tua paz a todos os cantos da terra. 
Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
2. Senhor Jesus, lembramos todos os que estão doentes. Pedimos 
para que sejam iluminados pela Tua luz para que no sofrimento e na 
dor, consigam encontrar o Teu conforto e alegria. 
Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
3. Senhor Jesus, confiamos nas Tuas mãos as decisões dos 
governantes de Portugal e do mundo, para que neles habite o Teu 
amor tornando-os promotores da Tua alegria. 
Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
4. Senhor Jesus, pedimos-Te por todas as famílias. Que sejam o centro 
da unidade cristã e que formem o “homem novo” para a construção do 
Teu reino. Pedimos também por todos os bebés que não nasceram, 
pelas suas famílias e por todos os que entregam as suas vidas em 
nome da defesa da vida. 
Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
5. Senhor Jesus, oferecemos-te a Vida que se gera no Movimento 
Apostólico de Schoenstatt. Que, a partir do Santuário, levemos as 
suas graças a todos os que mais precisam. 
Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
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Eu sou a Alegria de Deus 1ºdia

6. Senhor Jesus, pedimos-Te especialmente pelos homens e 
mulheres que se sentem sozinhos e que não se sentem amados. 
Pedimos-Te que consoles os seus corações, que os enchas da 
certeza de que a vida de cada um é única e preciosa. 
Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
7. Senhor Jesus, entregamos-Te a peregrinação que hoje 
começamos. Guia-nos nesta caminhada para que, através de Nossa 
Senhora, consigamos encontrar a alegria que é viver a missão que 
Tens para cada um de nós
Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
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Meditações para as paragens do 1º dia
Tu és o Meu filho muito amado  ·  1ª meditação

Cântico: Oração de São Pedro (nº 55)
Leitor 1: “E agora, eis o que diz o Senhor, o que te criou, ó Jacob, 
o que te formou, ó Israel: “Nada temas, porque Eu te resgatei, e te 
chamei pelo teu nome; tu és meu. Se tiveres de atravessar as águas, 
estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo 
fogo, não te queimarás, e as chamas não te consumirão. Porque Eu, 
o Senhor, sou o teu Deus; Eu, o Santo de Israel, sou o teu Salvador. 
Visto que és precioso aos meus olhos, que te estimo e te amo, não 
tenhas medo, que Eu estou contigo.” (Isaías 43, 1-5) 
Leitor 2: O Senhor ama-me individualmente, não como parte da 
humanidade, mas ama-me a mim. Ainda antes de eu nascer já 
se tinha apaixonado por mim. Diz-me todas as manhãs: Tu és 
precioso(a) para Mim.
Não me ama porque precisa de mim ou porque está interessado em 
algo que lhe possa dar, como tantas vezes nós fazemos. Conhece 
cada pensamento e sentimento que há em mim, conhece as minhas 
forças e fraquezas, alegria e tristezas. Ama-me tal e qual como sou, 
independentemente do bem ou mal que eu faça
Leitor 1: Sou chamado a viver com a certeza de que sou o Filho 
muito amado do Pai: “Tu és o Meu Filho muito amado; em ti pus todo 
o Meu agrado” (Lc.3, 22) e, neste sentido, sou convidado a viver cada 
dia como um dom e com esta certeza: vivo, porque sou amado por 
Deus Pai! Porque se for esta a minha consciência, nada do que vivo 
é desperdício, é puro dom, e o meu caminho, mesmo com quedas, 
erros e falhas, é amado por Jesus, pelo Pai.
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Eu sou a Alegria de Deus 1ºdia

Não tenho que fazer nada para ser profundamente amado, já o sou 
sem condições! A partir daqui é que sou desafiado a amar, a construir 
os meus dias, a minha vida e a intervir na sociedade onde estou. 
Jesus chama-nos pelo nome. Quem ama procura tratar pelo nome a 
pessoa amada. Foi assim que aconteceu com Maria Madalena junto 
ao sepulcro “«Maria!» Ela, aproximando-se, exclamou em hebraico: 
«Rabbuni!» - que quer dizer: «Mestre!»" (Mc 16, 14-16) e só então ela 
O reconheceu: ao sentir-se por Ele amada. 
Antes disto, diz-nos o Evangelho que “Maria Madalena chorava”, 
mas ao reconhecê-Lo, dá-se uma mudança repentina no seu estado 
de espírito: da tristeza à alegria, do vazio à descoberta da vida, da 
morte à ressurreição. É isto que também acontece connosco, esta 
descoberta de um  Deus que nos ama, que me ama a mim e que quer 
ficar comigo para onde quer que eu vá. E assim me põe a caminho, a 
correr para espalhar a boa nova.
Leitor 2: É muito fácil sentir-me perdido(a) na imensidão de gente 
que há no mundo. É mais fácil ainda desanimar, concentrar-me nas 
minhas fraquezas e convencer-me que há tantas pessoas mais 
capazes que eu. Que alguém há-de fazer se eu não o fizer. A tentação 
de me focar nas minhas fraquezas, entristecendo-me e assustando-
me com um hipotético plano grandioso, às vezes é muito grande. 
Rapidamente o desânimo toma conta de mim. Deus não me pede 
isto. Pede-me que seja santo, que seja eu, o seu filho precioso e 
amado. “Não tenhas medo da santidade. Não te tirará forças, nem 
alegria. Muito pelo contrário, porque chegarás a ser o que o Pai 
pensou quando te criou e serás fiel ao teu próprio ser (…) Não 
tenhas medo de te deixares amar e libertar por Deus, de te deixares 
guiar pelo Espírito Santo. A santidade não te torna menos humano, 



16

porque é o encontro da tua fragilidade com a força da graça.”  
(Papa Francisco, Exortação apostólica Gaudete et Exsultate)
Leitor 2: Querida Mãe, ensina-nos a ser como Tu, que na simplicidade 
da Tua vida soubeste aceitar a proposta de Deus, mesmo com a 
perplexidade de quem se sente pequeno. Ajuda-nos a libertarmo-
nos de tudo o que nos impede de nos sentirmos amados por Deus e 
mostra-nos o caminho, para que percebamos que Deus nos chama 
pelo nosso nome e nos ama como se fossemos seus filhos únicos. 
Cântico: Graças, quero dar-Te (nº 30)

Caminhamos em silêncio

Acredito neste amor sem limites? Se sim, de que forma isto muda 
a minha vida? Faz-me viver de forma mais confiante os momentos 
de solidão?
Apoio-me neste amor para viver com serenidade o que sinto que 
falta na minha vida? Deixo que o amor de Deus me console, me 
torne livre para partir mais confiante para a vida?
Recordo situações da minha vida em que me senti verdadeiramente 
amado. O que senti? Como reconheci esse amor?
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Eu sou a Alegria de Deus 1ºdia

Em ti pus todo o Meu agrado  ·  2ª meditação
Cântico: Venho para aprender a ser santo (nº 80)
Leitor 1: O percurso para a consciencialização de que podemos ser 
fonte de alegria para Deus não é fácil. Este caminho é particularmente 
difícil no nosso dia-a-dia, onde mal conseguimos parar para ouvir o 
que Deus nos quer dizer, mal temos tempo para sentir o Seu amor. 
O dever de parar e de estar em silêncio, para sermos orientados 
pelo Espírito Santo, é fundamental para que encontremos esse amor 
que Deus tem por cada um de nós: a consciência de que para Ele 
somos verdadeiramente fonte de alegria. Nada disto é possível se 
não soubermos o que é o silêncio, porque Deus fala no silêncio do 
nosso coração.
Leitor 2: Sabemos que o nosso caminho nem sempre é linear,  
que temos altos e baixos e vários acidentes de percurso. Muitas vezes 
acabamos por tropeçar sempre na mesma pedra e não queremos 
enfrentar essa realidade de fragilidade que caracteriza a nossa vida. 
Não somos exatamente como gostaríamos de ser e, por isso, por 
vergonha ou preguiça, não nos entregamos a Deus tal e qual como 
somos, impedindo a alegria do Seu encontro connosco. Ao termos 
consciência que podemos ser fonte de alegria para Deus, sabemos 
que é no reencontro com Ele que, ao voltarmos para os Seus braços, 
se manifesta a alegria maior, a de estar mais perto Dele, tal como o 
filho pródigo volta ao seu pai depois de ter estado mais longe e perdido.
Leitor 3: A alegria que Deus tem quando nos deixamos ser amados 
por Ele ultrapassa toda a nossa vida, mas para isso temos que 
aprender a aceitar os nossos defeitos, dificuldades e egoísmos. Temos 
que deixar a vergonha de lado e aceitar que Deus gosta de nós, não 
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só pelas nossas qualidades e virtudes, mas também pelos nossos 
defeitos e imperfeições, por aquilo que somos verdadeiramente. 
Cada um de nós pode ser fonte de alegria para Deus. Como diz a 
Madre Teresa de Calcutá “não há necessidade de desesperarmos. 
Isso é desnecessário se tivermos compreendido a ternura do amor de 
Deus. Lembra-te de que és precioso para Ele. Ele ama-te e ama-te 
tão ternamente que te moldou na palma da Sua mão”.
Leitor 4: “«Cada um por seu caminho», diz o Concílio. Por isso, 
uma pessoa não deve desanimar, quando contempla modelos 
de santidade que lhe parecem inatingíveis. Há testemunhos que 
são úteis para nos estimular e motivar, mas não para procurarmos 
copiá-los, porque isso poderia até afastar-nos do caminho, único e 
específico, que o Senhor predispôs para nós. Importante é que cada 
crente discirna o seu próprio caminho e traga à luz o melhor de si 
mesmo, quanto Deus colocou nele de muito pessoal (cf. 1 Cor 12, 7), 
e não se esgote procurando imitar algo que não foi pensado para ele.” 
(Papa Francisco, Exortação apostólica Gaudete et Exsultate)
Todos: Querida Mãe, ajuda-nos a sentirmo-nos abraçados por Deus 
na totalidade do nosso ser, com todas as nossas incoerências e 
virtudes. Que a força deste abraço de Deus nos faça perceber que 
somos alegria para os Seus olhos
Cântico: Maravilhas (nº 37)

Caminhamos em silêncio
(continuamos a leitura individualmente)
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Eu sou a Alegria de Deus 1ºdia

"É difícil orar se não soubermos como orar, mas devemos ajudar-nos 
a orar. O primeiro meio a utilizar é o silêncio. Não podemos colocar-
nos directamente na presença de Deus se não praticarmos o silêncio 
interior e exterior. No silêncio do coração, Deus fala. Se te voltares 
para Deus em oração e no silêncio, Deus falará contigo. Escuta em 
silêncio, porque se o teu coração estiver cheio de outras coisas, não 
poderás escutar a voz de Deus”. (Madre Teresa de Calcutá, Não há 
maior amor)
Tenho oferecido tempo a Deus? Esse tempo é de qualidade?  
Tenho ido à missa? Consigo rezar durante a semana?  
Que propósito posso fazer para ter mais tempo  
em silêncio com Jesus?
“Mesmo quando pecamos ou cometemos um erro, permitamos 
que isso nos ajude a crescer mais perto de Deus. Digamos-Lhe 
humildemente: «Sei que não devia ter feito isto, mas até mesmo 
esse fracasso eu Vos ofereço.» (…) As nossas almas deveriam ser 
como um cristal transparente através do qual se pudesse ver Deus. 
Por vezes o nosso cristal está coberto de sujidade e de poeira. 
Para retirar essa sujidade, fazemos um exame de consciência a 
fim de limpar o nosso coração. Deus ajuda-nos a retirar a sujidade, 
desde que Lho permitamos, pois se essa for a nossa vontade, 
a Sua vontade acompanha-nos. Se empreendermos o nosso 
exame de consciência com fidelidade, talvez nos apercebamos 
de que aquilo que, por vezes, consideramos um bloco em que 
tropeçamos, é afinal uma pedra que podemos subir como se fosse 
um degrau. O conhecimento do nosso pecado ajuda-nos a subir.”  
(Madre Teresa de Calcutá, Não há maior amor)
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Reconheço as minhas faltas de Amor? O que me tira a alegria?  
O que me deixa desanimado? Quando foi a minha última 
confissão? Permito que Deus me ajude a recomeçar?
“Cada um de nós tem tudo para experimentar a alegria. Não é um 
problema de conhecimento, é uma questão de olhar. Resmungamos 
com a vida. Falta-lhe alguma coisa, nunca nada é perfeito, nada 
está acabado ou resolvido. É como se estivéssemos a jogar um jogo 
insolúvel: se temos o poço, falta-nos a corda; se temos a corda, falta-
nos o balde; se temos a corda, o balde e o poço, falta-nos a força 
de ir até ao fundo da nascente buscar a água que nos dessedente.  
“O Principezinho” declara que não nos falta nada. Cada um de nós 
tem tudo o que precisa para experimentar a alegria. Não é um 
problema de conhecimento, é uma questão de olhar. Olharmos para 
o que somos e para o que nos rodeia com um coração simples, capaz 
de perceber o dom que nos habita. Pois, se encostarmos o ouvido até 
mesmo junto das nossas maiores derrotas compreenderemos que a 
nossa vida canta!” (Dom José Tolentino Mendonça, Do bom uso do 
fracasso, Revista Expresso) 
Aceito que nada me falta para ter alegria?  
Deixo que Deus me ame tal como sou?  
Ofereço-me a Deus no dia-a-dia com as minhas virtudes  
e também com as minhas limitações?  
Permito que Deus me olhe como fonte da Sua alegria? 
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Adoração ao Santíssimo
A alegria do encontro com Deus

Cântico: Ninguém te ama como eu (nº 45)
“Convido todo o cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, 
a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou, 
pelo menos, a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de 
O procurar no dia a dia sem cessar.” (Papa Francisco, Exortação 
Apostólica Evangelii Gaudium)
Todos nós que aqui estamos já tivemos um ou mais encontros 
com Deus. Esse encontro é especial e irrepetível — umas vezes 
mais claro e outras vezes mais subtil -— através de pessoas, 
lugares ou no silêncio do nosso coração.
Ao longo deste dia fomos descobrindo o tesouro que cada um de nós 
é para Deus. Tomámos consciência de que Ele nos ama tal e qual 
como somos. 
Neste tempo de adoração, procuremos a alegria que nasce do 
encontro com Deus. Este encontro acontece ao escutar a Sua 
palavra, numa meditação, na recordação de algum encontro, no 
outro, na confissão…
Leitor 1: “Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. 
Vivia ali um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe de 
cobradores de impostos. Procurava ver Jesus e não podia, por causa 
da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo à frente, subiu 
a um sicómoro para o ver, porque Ele devia passar por ali. Quando 
chegou àquele local, Jesus levantou os olhos e disse-lhe: «Zaqueu, 
desce depressa, pois hoje tenho de ficar em tua casa.» Ele desceu 
imediatamente e acolheu Jesus, cheio de alegria. Ao verem aquilo, 
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murmuravam todos entre si, dizendo que tinha ido hospedar-se em 
casa de um pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: «Senhor, vou 
dar metade dos meus bens aos pobres e, se defraudei alguém em 
qualquer coisa, vou restituir-lhe quatro vezes mais.» Jesus disse-
lhe: «Hoje veio a salvação a esta casa, por este ser também filho de 
Abraão; pois, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava 
perdido.» (Lc 19, 1-6)
Leitor 2: Não há corações que passem despercebidos a Jesus, 
mesmo os que se escondem mas que têm em si o desejo de O ver. 
Jesus chama Zaqueu pelo seu nome, é ele quem Jesus escolhe no 
meio de toda a multidão que o rodeava. E escolhe ficar em casa de 
um cobrador de impostos. Para todos desprezado, mas para Jesus 
não. Este encontro improvável enche de alegria as duas partes, e 
transforma os que possam viver no mesmo pecado, ajudando-os a 
arranjar forças para a sua conversão.
Jesus pede para ficar em minha casa, pede para mudar a minha vida. 
Ele conhece-me, não me vem julgar pelo que faço mas desafia-me 
pelo que sou. 
Procuro tomar consciência da alegria de Deus quando me 
aproximo d’Ele e quando o acolho na minha vida. 
Relembro a alegria que inundou e inunda o meu coração quando 
Deus me chama pelo meu nome: “(o meu nome), hoje vou ficar 
em tua casa!”.

Silêncio
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Leitor 1: “Entretanto, chegou certa mulher samaritana para tirar 
água. Disse-lhe Jesus: «Dá-me de beber.» Os seus discípulos tinham 
ido à cidade comprar alimentos. Disse-lhe então a samaritana: 
«Como é que Tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim que sou 
samaritana?» É que os judeus não se dão bem com os samaritanos. 
Respondeu-lhe Jesus: «Se conhecesses o dom que Deus tem para 
dar e quem é que te diz: ‘dá-me de beber’, tu é que lhe pedirias,  
e Ele havia de dar-te água viva!» Disse-lhe a mulher: «Senhor, não 
tens sequer um balde e o poço é fundo... Onde consegues, então, 
a água viva? Porventura és mais do que o nosso patriarca Jacob, 
que nos deu este poço donde beberam ele, os seus filhos e os seus 
rebanhos?» Replicou-lhe Jesus: «Todo aquele que bebe desta água 
voltará a ter sede; mas, quem beber da água que Eu lhe der, nunca 
mais terá sede: a água que Eu lhe der há-de tornar-se nele em 
fonte de água que dá a vida eterna.» Disse-lhe a mulher: «Senhor,  
dá-me dessa água, para eu não ter sede, nem ter de vir cá tirá-la.»” 
(Jo 4, 7-15)
Leitor 2: Jesus vai ao encontro daqueles que são desprezados e 
que estão mais sozinhos. Quando Jesus pede “Dá-me de beber”, a 
samaritana fica surpreendida como é que alguém superior a ela se 
pode rebaixar a pedir-lhe algo tão básico como beber. Mas é mesmo 
isso que Jesus faz connosco: em vez de nos diminuir, faz-nos crescer. 
“Jesus pede: «Dá-me de beber». A sua sede não se materializa na 
água, porque não é de água a sua sede. É uma sede maior. É a sede 
de tocar as nossas sedes, de contactar com os nossos desertos, 
com as nossas feridas. É a sede dessa parte significativa de nós 
mesmos que fica tão frequentemente adiada, abandonada à solidão.”  
(Dom José Tolentino Mendonça, Elogio da Sede)
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Revejo esta cena bíblica e coloco-me no lugar da samaritana. 
Como reajo ao pedido de Jesus? 
Reconheço na minha vida este cepticismo em relação  
ao poder desta água de Jesus em matar as minhas sedes? 
Consigo assumir com verdade o quanto estou  
sedento de Jesus?

Silêncio

Leitor 1: É como ressuscitado que Ele continua a vir ao nosso 
encontro, nos conquista e transforma. Lembramos a passagem dos 
discípulos de Emaús «Não nos ardia o coração, quando Ele nos 
falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?» (Lc 24, 32), nas 
mulheres junto ao sepulcro que correm para dar a boa nova ou na 
ascensão de Jesus aos céus em que os discípulos “depois de se 
terem prostrado diante dele, voltaram para Jerusalém com grande 
alegria.” (Lc 24, 52)
Leitor 2: São estas testemunhas da ressurreição que vivem 
a passagem da profunda desilusão e tristeza à maior alegria  
e entusiasmo, de um medo paralisante, ao anúncio mais corajoso. 
É através delas que Deus nos lembra que está presente em tudo na 
nossa vida mesmo quando não O reconhecemos de imediato. 
Leitor 1: Também na hora da paixão de Jesus este amor se 
manifesta em toda sua força. Nos últimos momentos da Sua vida 
terrena, na ceia com os Seus amigos, Ele diz: “Como o Pai me ama, 
assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor… Disse-vos 
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essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa 
alegria seja completa.” (Jo 15,9.11)
Leitor 2: Fico em silêncio, fecho os olhos, oiço a minha respiração 
e entrego o meu coração para que essa alegria que Deus me deu, 
desde a minha concepção até este momento, transpareça em tudo o 
que sou e faço.

Silêncio

“Quando olhamos para a cruz, sabemos o quanto Ele nos ama. Ficai a 
sós com Jesus. Os vossos corações sentirão a alegria que só Ele pode 
dar. «Eu chamei-vos pelos vossos nomes», disse Jesus. «Vós sois Meus. 
Vós sois preciosos para Mim. Eu amo-vos.» Se amas Cristo, ser-te-á fácil 
pertencer inteiramente a Jesus e dar Jesus a todos os que encontrares. 
Deus ama-me. Não estou aqui apenas para ocupar um espaço, 
para ser um número. Ele escolheu-me com um propósito. Eu sei-o.”  
(Madre Teresa de Calcutá, Não há maior amor)
Cântico: É o Senhor (nº 23)



26

Oração da noite
Rezar individualmente ou em pequenos grupos antes de dormir

Querido Senhor,
Ajudai-me a espalhar a Vossa fragrância onde quer que eu vá.
Inundai a minha alma com o Vosso Espírito e com a Vossa vida.
Penetrai e possuí todo o meu ser, tão completamente, que toda a minha 
alma seja uma irradiação de Vós.
Brilhai através de mim, e mostrai-Vos de tal forma em mim que cada 
alma que eu encontre possa sentir a Vossa presença na minha alma.
Que elas ergam o olhar e não me vejam, mas apenas a Vós Senhor.
Ficai comigo, para que eu comece a brilhar como Vós e brilhe de tal 
forma que seja a luz dos outros.
A luz, ó Senhor, virá toda de Vós; nenhuma será minha; sereis Vós a 
brilhar diante dos outros através de mim.
Permiti, pois, que Vos louve da forma que Vós mais amais, brilhando 
sobre aqueles que Vos rodeiam.
Deixai que Vos pregue sem pregar, não por palavras mas pelo meu 
exemplo, pela força do entendimento, pela influência simpática daquilo 
que faço, como prova do amor que o meu coração sente por Vós.
Ámen.
Oração: Consagração (p. 62)

Oração da Peregrinação (contra-capa)
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  2º dia  |  04 de Maio  |  Sábado 

Vivência do segundo dia

Depois de nos reconhecermos como filhos muito amados por Deus e 
que Ele precisa de nós, agora é hora de reconhecermos onde reina a 
nossa alegria. “Deus é a minha alegria” é o que queremos viver hoje.
Os nossos corações anseiam por muitas “alegria”, vivemos inquietos 
procurando incessantemente uma paz interior, queremos encher a 
nossa vida de alegria. Mas não sabemos onde procurar.
Procuramo-la em sítios errados e, muitas vezes, vivemos uma vida 
de comparação, “ele é muito mais feliz que eu”. Como se o “nível” 
da alegria do outro fosse a medida para a nossa vida. Vivemos 
como Marta, “inquieta e perturbada com muitas coisas”, e tal como 
ela, esquecemo-nos que “uma só é necessária”. Então o que é 
verdadeiramente necessário? Santo Agostinho dizia que o nosso 
coração vive inquieto, enquanto não repousar em Deus.
Queremos encher a nossa vida de alegria, mas só o conseguimos 
quando deixamos que Deus nos transforme, quando repousarmos 
os nossos corações na alegria de viver em plenitude com Ele. 
Sermos felizes assim é sermos chamados a viver a Santidade, a 
viver as bem-aventuranças que são rosto de Deus e caminho para 
a verdadeira alegria.
Então, hoje, que a nossa vontade seja reconhecer a verdade do 
nosso coração: ser transformados por Deus e encher a nossa vida 
da Sua alegria.
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Oração da manhã
Cântico: Só Deus Basta (nº 74)
Leitor 1: “Ora a busca da felicidade, queridos jovens, é comum a 
todas as pessoas de todos os tempos e de todas as idades. Deus 
colocou no coração de cada homem e de cada mulher um desejo 
irreprimível de felicidade, de plenitude. Porventura não sentis que 
o vosso coração está inquieto buscando sem cessar um bem que 
possa saciar a sua sede de infinito?” (Papa Francisco in Jornada 
Diocesana da Juventude)
Leitor 2: “O Evangelho, onde resplandece gloriosa a Cruz de Cristo, 
convida insistentemente à alegria. Apenas alguns exemplos: 
«Alegra-te» é a saudação do anjo a Maria (Lc 1, 28). A visita de Maria 
a Isabel faz com que João salte de ALEGRIA no ventre de sua mãe 
(cf. Lc 1, 41). No seu cântico, Maria proclama: «O meu espírito se 
alegra em Deus, meu Salvador» (Lc 1, 47). E, quando Jesus começa 
o seu ministério, João exclama: «Esta é a minha alegria! E tornou-
se completa!» (Jo 3, 29). O próprio Jesus «estremeceu de alegria 
sob a acção do Espírito Santo» (Lc 10, 21). A sua mensagem é fonte 
de alegria: «Manifestei-vos estas coisas, para que esteja em vós 
a minha alegria, e a vossa alegria seja completa» (Jo 15, 11).  
A nossa alegria cristã brota da fonte do Seu coração transbordante. 
Ele promete aos seus discípulos: «Vós haveis de estar tristes, mas a 
vossa tristeza há-de converter-se em alegria» (Jo 16, 20). E insiste: 
«Eu hei-de ver-vos de novo! Então, o vosso coração há-de alegrar-se 
e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria» (Jo 16, 22). Depois, ao 
verem-No ressuscitado, «encheram-se de alegria» (Jo 20, 20). O 
livro dos Actos dos Apóstolos conta que, na primitiva comunidade, 
«tomavam o alimento com alegria» (2, 46). Por onde passaram 
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os discípulos, «houve grande alegria» (8, 8); e eles, no meio da 
perseguição, «estavam cheios de alegria» (13, 52). Um eunuco, 
recém-baptizado, «seguiu o seu caminho cheio de alegria» (8, 39); e 
o carcereiro «entregou-se, com a família, à alegria de ter acreditado 
em Deus» (16, 34).
Porque não haveremos de entrar, também nós, nesta torrente de 
alegria?” (Papa Francisco,  Alegria do Evangelho)
Leitor 1: Ler vivência do 2º dia. (p. 27)
Todos: Oração da Peregrinação (contra-capa)
Cântico: Porque toda a vida (nº 62)

Meditações para as paragens do 2º dia
Deus é a minha alegria, que conhecemos pelo Teu filho

1ª meditação
Cântico: Precisamos de Ti (nº 63)
Leitor 1: «Assim como o Pai me tem amor, assim Eu vos amo a vós. 
Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, 
permanecereis no meu amor, assim como Eu, que tenho guardado 
os mandamentos do meu Pai, também permaneço no seu amor. 
Manifestei-vos estas coisas, para que esteja em vós a minha alegria, 
e a vossa alegria seja completa.
É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros como Eu 
vos amei. Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus 
amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando. Já 
não vos chamo servos, visto que um servo não está ao corrente do 
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que faz o seu senhor; mas a vós chamei-vos amigos, porque vos dei 
a conhecer tudo o que ouvi ao meu Pai.
Não fostes vós que me escolhestes; fui Eu que vos escolhi a vós e 
vos destinei a ir e a dar fruto, e fruto que permaneça; e assim, tudo o 
que pedirdes ao Pai em meu nome Ele vo-lo concederá. É isto o que 
vos mando: que vos ameis uns aos outros.» (Jo 15, 9-17)
Leitor 2: Não há maior exemplo do amor de Deus por nós do que a 
entrega do Seu filho Jesus. É a imagem plena da Sua vontade de nos 
amar e a resposta do caminho para chegar ao céu.
Assim, entregarmo-nos diariamente a Cristo e aos seus pedidos  
é a proposta de Jesus para vivermos na alegria do amor do Pai.  
É em Jesus que encontramos a realização da nossa vida e a nossa 
verdadeira felicidade, é o nosso caminho de alegria,  “Todo aquele 
que bebe desta água voltará a ter sede; mas, quem beber da água 
que Eu lhe der, nunca mais terá sede: a água que Eu lhe der há-de 
tornar-se nele em fonte de água que dá a vida eterna.» (Jo 4)
Olhemos, então, para Jesus, e deixemos que Cristo pegue nas 
nossas vidas e as use ao seu serviço, queiramos viver a vida de 
santidade à qual fomos chamados.
Hoje pedimos a Jesus e à Sua Mãe, força para que as nossas vidas 
sejam uma entrega radical, sem medo, a este caminho de alegria, 
seguindo comprometidos os Seus exemplos.

Silêncio… 
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Em que circunstâncias tenho sentido o Amor de Deus na  
minha vida? 
Onde é que encontro alegria no meu dia-a-dia? Na relação com 
alguém? Na posse de alguma coisa? Em alguma rotina? No 
sucesso no trabalho? Na superação de um desafio físico? 
Encontro Deus nestas situações? Penso agora em duas 
situações concretas em que tenha vivido esta alegria de Deus 
e agradeço. 

Oração: Obrigado por tudo, Mãe, 
por tudo, de coração, eu Te agradeço 
e quero unir-me profundamente a Ti 
com íntimo amor. 
O que teria sido de nós, sem Ti, 
sem o Teu cuidado maternal! 
Obrigado, porque nos salvaste 
de grandes dificuldades; 
Obrigado, porque com amor fiel nos cativaste. 
Com eterna gratidão, quero agradecer-Te 
e consagrar-me a Ti com amor indiviso. Amén
“Obrigado por tudo” (Rumo ao céu, 559)

Terço  ·  Alegrias de Nossa Senhora (p. 51)
Em silêncio ou em grupos pequenos rezamos o terço 
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Testemunhoi
Deus é a minha alegria, quero vivê-la todos os dias

2ª meditação
Cântico: Senhor ensina-me a viver (nº 70)
Leitor 1: “Queridos jovens, tenham a coragem de entrar, cada um,  
no próprio interior e perguntar a Deus: Que queres de mim? Deixem que 
o Senhor vos fale, e verão a vossa vida transformar-se e encher-se de 
alegria”. (Papa Francisco, Mensagem para a XXXIV Jornadas Mundiais  
da Juventude)
Leitor 1: "Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho, quando correu 
para ele um certo homem que se ajoelhou e perguntou: "Bom Mestre, 
que hei-de eu fazer para conseguir a vida eterna?" Jesus respondeu-
lhe: "Por que me chamas bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Com 
certeza que sabes os mandamentos: Não mates ninguém, não cometas 
adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não enganes os 
outros e respeita o teu pai e tua mãe." E o homem disse: "Mestre, desde 
pequeno que cumpro todos esses mandamentos." Jesus olhou para ele 
com amizade e disse-lhe: "Ainda te falta uma coisa. Vai vender tudo o 
que tens e dá o dinheiro aos pobres. Ficarás assim com um tesouro no 
céu. Depois vem comigo." Ele ficou triste com aquelas palavras e foi-se 
embora desgostoso, pois tinha muitos bens.” (Mc 10, 17-22)
Leitor 2: Seguir Cristo é um trabalho que se vai conquistando todos os 
dias, no concreto da nossa vida. Querer ser Santo não é para os outros, 
é para todos nós. É para ti, que te levantas todos os dias para ir trabalhar, 
que vives em família, que partilhas momentos com os teus amigos. Querer 
responder ao amor de Deus é querer a alegria que se vive no meio da 
nossa rotina diária, das pequenas coisas do quotidiano.  Um coração alegre 
e santo encontra as maravilhas de Deus nos desafios do dia-a-dia.
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Silêncio 

Volto a ler a passagem com atenção.
Escolho a frase que mais me marcou ao ler estas leituras.  
Agora, fecho os olhos, e puxo pela minha imaginação e coração: 
tento imaginar-me presente na história do evangelho...  Como vejo  
Jesus? Como estava vestido? De que forma fala?
Agora, tento imaginar-me como o jovem rico: como fala? O que 
tenho mais para dizer a Jesus?
Penso nas situações da minha vida em que sou o jovem rico...  
O jovem rico estava disposto a seguir todos os mandamentos, 
menos desprender-se da sua riqueza. Quais são as riquezas da 
minha vida que não consigo largar?
Jesus desafia-nos a viver para lá das conquistas, das riquezas 
mundanas. Quer-nos pobres de espírito, quer-nos simples diante 
d’Ele, prontos para deixar tudo e acolher a Sua riqueza que nos 
alegra o coração.

Oração: Querida Mãe, ajuda-nos a seguir o exemplo do Teu filho. Ajuda-
nos a querer trabalhar diária e alegremente em nossas casas, nossas 
famílias, nosso trabalho para responder a este apelo à santidade. 
Ajuda-nos a ser puros de coração, porque assim veremos a Deus. 
Cântico: Agora é hora (nº 1)
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Missa

Primeira Leitura
Leitura dos Actos dos Apóstolos (Actos 6, 1-7)

Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, os helenistas 
começaram a murmurar contra os hebreus, porque no serviço diário 
não se fazia caso das suas viúvas. Então os Doze convocaram a 
assembleia dos discípulos e disseram: «Não convém que deixemos 
de pregar a palavra de Deus, para servirmos às mesas. Escolhei entre 
vós, irmãos, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo 
e de sabedoria, para lhes confiarmos esse cargo. Quanto a nós, 
vamos dedicar-nos à oração e ao ministério da palavra». A proposta 
agradou a toda a assembleia; e escolheram Estêvão, homem cheio 
de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas 
e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos Apóstolos e 
estes oraram e impuseram as mãos sobre eles. A palavra de Deus 
ia-se divulgando cada vez mais; o número dos discípulos aumentava 
consideravelmente em Jerusalém e também obedecia à fé grande 
número de sacerdotes.
Palavra do Senhor. Graças a Deus.

Salmo Responsorial
Refrão: Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia.
Justos, aclamai o Senhor, 
os corações rectos devem louvá-l’O. 
Louvai o Senhor com a cítara, 
cantai-Lhe salmos ao som da harpa. Refrão
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A palavra do Senhor é recta, 
da fidelidade nascem as suas obras. 
Ele ama a justiça e a retidão: 
a terra está cheia da bondade do Senhor. Refrão
Os olhos do Senhor estão voltados 
para os que O temem, 
para os que esperam na sua bondade, 
para libertar da morte as suas almas 
e os alimentar no tempo da fome. Refrão

Evangelho
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

(Jo 6, 16-21)
Ao cair da tarde, os discípulos de Jesus desceram até junto do mar, 
subiram para um barco e seguiram para a outra margem, em direção 
a Cafarnaum. Já fazia escuro e Jesus ainda não tinha ido ter com 
eles. Como o vento soprava forte, o mar ia-se encrespando. Tendo 
eles remado duas e meia a três milhas, viram Jesus aproximar-Se do 
barco, caminhando sobre o mar e tiveram medo. Mas Jesus disse-
lhes: «Sou Eu. Não temais». Quiseram então recebê-l’O no barco 
mas logo o barco chegou à terra para onde se dirigiam.
Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor.
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Oração Universal
1. Pelo Papa Francisco, pelo bispo desta diocese e pelos padres 
do nosso movimento, em especial os que nos acompanham nesta 
peregrinação, para que continuem a levar a alegria de Cristo a todos.
Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
2. Pelos que semeiam a Palavra e lançam as redes, pelos que 
obedecem a Deus antes que aos homens e pelos que sofrem por 
fidelidade à sua fé.
Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
3. Pedimos-Te por todas as famílias do mundo. Iluminai-as para 
que, olhando para a Sagrada família, sejam capazes de assumir o 
compromisso de fé e viver o Vosso amor no seu lar. 
Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
4. Por todos aqueles que sofrem e se sentem abandonados, pedimos-
te Jesus que concedas a paz ao mundo inteiro, sacies os que têm 
fome e sede de justiça.
Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
5. Pelo nosso movimento e por todos os seus ramos, para que 
consigam sempre crescer e testemunhar a alegria de Deus.
Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
6. Por nós, aqui presentes, para que queiramos ser Homens e 
Mulheres novos nos dias de hoje, que nunca percamos a força 
de lutar por uma vida de santidade diária e que sejamos sempre 
testemunhas de Cristo em nossa casa
Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. 
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Deus é a minha Alegria 2ºdia

Oração da noite
Rezar individualmente ou em pequenos grupos antes de dormir

Querida Mãe, chega ao fim este segundo dia de caminhada. 
Quero entregar-Te o meu dia, todas as graças recebidas, mas também 
os momentos mais duros e sacrifícios que me foram, hoje, exigidos. 
Dai-me a graça de saber reconhecer e agradecer os bons momentos 
e de aceitar o que de menos bom e mais exigente me for pedido,  
hoje e todos os dias. 
Na certeza que só serei verdadeiramente alegre se a minha alegria 
permanecer em Deus, peço-te, querida Mãe, que sigamos sempre o 
exemplo do Teu filho Jesus. Ensina-me a viver os Seus mandamentos 
e a Sua Palavra, a viver no Seu Amor. 
Ajuda-me, Mãe, a conquistar uma vida de santidade, a perceber que 
é vivendo alegremente as pequenas coisas da vida que partilhamos 
da alegria de Deus. 
Permanecei em nós, querida Mãe, e abençoa a nossa vida e esta noite.
Para melhor descobrir Deus em tudo o que hoje vivemos, agradecer, 
reconhecer as nossas falhas e pedir perdão; propomos agora um 
exame de consciência em 5 passos:
►Pedir luz e graça para descobrir Deus no que vivi

Preparo o meu coração, faço silêncio e rezo:
 Concedei-me, querida Mãe, a capacidade de compreender os 
sinais e a ação de Deus neste dia que passou.

►Agradecer pelos dons recebidos
 Agora revejo o meu dia, penso em cada momento. Relembro a oração 
da manhã, o pequeno almoço, a primeira etapa de caminhada, os 
momentos de oração, as refeições, a missa. Que conversas fui 
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tendo? O que mais me custou? Penso em que momentos me senti 
mais próximo(a) de Jesus.
Agradeço-te Mãe por tudo o que vivi. 

►Reconhecer as falhas (o que senti, fiz ou pensei)
 Penso nas alturas do dia em que estive menos bem. Os momentos 
em que tive o coração mais fechado para acolher as graças e 
frutos de Deus. Fui insensível perante as necessidades que fui 
encontrando ao longo do caminho? Onde falhei?
 Peço-te Mãe do Céu que tomes em Tuas mãos as minhas falhas 
e me ajudes a querer continuar a construir uma vida em harmonia.

►Se houve falhas graves, faço uma oração de perdão
 Peço-te perdão por quem ofendi hoje. Concedo o meu perdão a 
quem me magoou.
 Ensinai-me, Mãe, a oferecer-me a mim e aos outros o mesmo 
perdão que Jesus me oferece.

►Fazer um propósito para cumprir a Sua graça
 Olho para o meu dia de hoje e comprometo-me a fazer melhor no 
amanhã. Como é que me quero comprometer com Deus amanhã?
“Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo”. 

Oração: Oração da Peregrinação (contra-capa)
Amén. 
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Eu sou Alegria para o outro 3ºdia

 3º dia  |  05 de Maio  |  Domingo 

Vivência do terceiro dia

Ao longo deste caminho até Fátima fomos também percorrendo os 
montes e vales do nosso interior. Nos primeiros dias meditamos 
sobre esta alegria, fruto do amor inesgotável do Pai, e percebemos 
que é vivendo a Sua lógica de amor que alcançamos a eterna 
alegria do nosso ser. Neste último dia de peregrinação queremos 
ganhar consciência de que também temos de ser fonte de alegria 
para os outros. 
De que serviria conhecer a alegria do Pai se esta não fosse 
partilhada com aqueles que partilham a vida connosco? Esta é 
também a alegria do encontro, de ser testemunha do Seu amor e de 
que por Ele, vale a pena dar a vida. Uma alegria que precisa de sair 
dos nossos corações e das nossas igrejas para chegar às periferias, 
como nos desafia o Papa Francisco. 
As forças já não são muitas e o cansaço já começa a querer dominar 
o nosso corpo. Talvez seja importante caminhar com um sorriso, para 
que também nas peripécias da vida seja esta alegria que brilha no 
nosso olhar. 
Hoje a Madre Teresa de Calcutá é clara no desafio que nos deixa: 
“Não devemos permitir que aquele que veio ao nosso encontro saia 
da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz”.
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Oração da Manhã

Cântico: Inunda o meu ser (nº 32)
Leitor 1: “Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma 
cidade situada sobre um monte; nem se acende a candeia para a 
colocar debaixo do alqueire, mas sim em cima do candelabro, e 
assim alumia a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa 
luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, 
glorifiquem o vosso Pai, que está no Céu”. (Mt 5, 14-16)
Querida Mãe, agradecemos este descanso físico para assim começar 
o último dia da nossa caminhada na alegria do Pai.
Hoje chegamos a Fátima, lugar onde vai brilhar esta alegria 
de nos sentirmos profundamente amados por Deus e por 
percebermos que Ele é verdadeiramente a alegria da nossa vida.  
Que esta alegria brilhe diante dos Vossos olhos, tão forte como a 
estrela que guiou aqueles que estavam perdidos na noite, para ir ao 
encontro do menino Jesus.
Todos: Mãe, louvo-Te filialmente
pelas dádivas
que corações fiéis me enviaram;
foste Tu que com bondade os impeliste
a pôr de novo a mesa dos meus
com alimentos abundantes. 
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Eu sou Alegria para o outro 3ºdia

Queremos servir a Igreja 
com desprendimento, 
com o coração forte e o rosto alegre, 
e confiamos a Ti,
no nosso peregrinar,
o cuidado pela saúde e pelo sustento. 
Torna-nos semelhantes a Ti
e ensina-nos a caminhar na vida como Tu:
forte e digna, simples e bondosa,
irradiando amor, paz e alegria. 
Nunca pereceremos
se permanecermos Teu fiel instrumento.
Ajuda-nos em cada instante, 
para que demos frutos abundantes. 
E que com alegria caminhemos pela tua mão, 
até ao Céu. Ámen (Rumo ao Céu 561) 
Cântico: Quero ser como tu (nº 67)

Meditações para as paragens do 3º dia
Fonte de alegria… Da minha oração para fora  ·  1ª meditação

Cântico: O Senhor é meu Pastor (nº 49)
Leitor 1: “Na vida, porém, há outra paralisia ainda mais perigosa e 
difícil, muitas vezes, de identificar e que nos custa muito reconhecer. 
Gosto de a chamar a paralisia que brota quando se confunde a 
felicidade com um sofá! Sim, julgar que, para ser felizes, temos 
necessidade de um bom sofá. Um sofá que nos ajude a estar 
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cómodos, tranquilos, bem seguros. Um sofá — como os que existem 
agora, modernos, incluindo massagens para dormir — que nos 
garanta horas de tranquilidade para mergulharmos no mundo dos 
videojogos e passar horas diante do computador. Um sofá contra todo 
o tipo de dores e medos. Um sofá que nos faça estar fechados em 
casa, sem nos cansarmos nem nos preocuparmos. Provavelmente, 
o sofá-felicidade é a paralisia silenciosa que mais nos pode arruinar; 
porque pouco a pouco, sem nos darmos conta, encontramo-nos 
adormecidos.” (Papa Francisco, JMJ Cracóvia)
Leitor 2: Hoje é o nosso dia de Pentecostes! Durante estes dias,  
o caminhar na presença de Jesus foi avivando a chama da alegria 
nos nossos corações. A nossa peregrinação começou assim no 
silêncio da praia e acaba em Fátima, lugar de peregrinação onde 
milhares de pessoas de todo o mundo se juntam em oração. A nossa 
alegria também não pode ficar no silêncio da nossa praia, tem de se 
pôr a caminho dos outros. 
O medo e a angústia que nascem do facto de uma pessoa saber 
que saindo de casa pode não ver mais os seus entes queridos, o 
medo de não se sentir apreciado e amado, o medo de não ter outras 
oportunidades. Por vezes partilhamos da mesma experiência que 
viveram os discípulos, experimentaram o medo que leva ao único 
lugar possível: o isolamento
Cântico:  Aprendiz de Viajante (nº 8) 
Estou disponível para partilhar esta alegria com os outros? 
De que forma posso partilhá-la? Através de gestos, palavras...? 
Como fez Jesus na sua vida para levar alegria aos outros? 
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Eu sou Alegria para o outro 3ºdia

Fonte de alegria… no hoje e agora!  ·  2ª meditação
Leitor 1: "Os setenta e dois discípulos voltaram cheios de alegria, 
dizendo: «Senhor, até os demónios se sujeitaram a nós, em teu 
nome!» - Disse-lhes Ele: «Contudo, não vos alegreis porque os 
espíritos vos obedecem; alegrai-vos, antes, por estarem os vossos 
nomes escritos no Céu.» 
Nesse mesmo instante, Jesus estremeceu de alegria sob a acção do 
Espírito Santo e disse: «Bendigo-te, ó Pai, Senhor do Céu e da Terra, 
porque escondeste estas coisas aos sábios e aos inteligentes e as 
revelaste aos pequeninos.»" (Lucas 10)
Leitor 2: Muitas vezes passo a vida a querer chegar a um estado ou 
equilíbrio de perfeita satisfação comigo próprio, em que finalmente 
estou em plena comunhão com Deus e, aí sim posso ser uma grande 
fonte de alegria.... Ou então fico agarrado a coisas do passado, e 
tento voltar a viver experiências que vivi, coisas que senti ou pessoas 
que conheci. E assim vou forçando o meu coração e a minha relação 
com Deus a caminhos que não são próprios de Deus. 
Talvez o desafio seja viver “o agora” com esta alegria. É no cansaço 
da caminhada de hoje que Jesus nos pede para nos alegrarmos com 
o Seu amor e que é n'Ele a quem devemos procurar forças. É na vida 
de hoje, nas preocupações, nas tristezas, nos desafios, no trabalho 
que temos.... 
É no agora, frágil e fraco. 
No silêncio do nosso coração, percamos alguns momentos 
a olhar para a nossa vida e a ver que barreiras ponho ao meu 
coração que o impede de ser fonte desta alegria.
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Missa

Primeira Leitura
Leitura do Livro dos Atos dos Apóstolos

Naqueles dias, o sumo sacerdote falou aos Apóstolos, dizendo: «Já vos 
proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus; e vós encheis 
Jerusalém com a vossa doutrina e quereis fazer recair sobre nós o 
sangue desse homem». Pedro e os Apóstolos responderam: «Deve 
obedecer-se antes a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais 
ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo-O no 
madeiro. Deus exaltou-O pelo seu poder, como Chefe e Salvador, a 
fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. 
E nós somos testemunhas destes factos, nós e o Espírito Santo que 
Deus tem concedido àqueles que Lhe obedecem». Então os judeus 
mandaram açoitar os Apóstolos, intimando-os a não falarem no nome 
de Jesus, e depois soltaram-nos. Os Apóstolos saíram da presença do 
Sinédrio cheios de alegria, por terem merecido serem ultrajados por 
causa do nome de Jesus.
Palavra do Senhor. Graças a Deus.

Salmo Responsorial
Refrão: Eu vos louvarei, Senhor, porque me salvastes
Eu Vos glorifico, Senhor, porque me salvastes e não deixastes que de 
mim se regozijassem os inimigos. 
Tirastes a minha alma da mansão dos mortos, vivificastes-me para 
não descer à cova. Refrão
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Eu sou Alegria para o outro 3ºdia

Cantai salmos ao Senhor, vós os seus fiéis, 
e dai graças ao seu nome santo. 
A sua ira dura apenas um momento 
e a sua benevolência a vida inteira. 
Ao cair da noite vêm as lágrimas 
e ao amanhecer volta a alegria. Refrão
Ouvi, Senhor, e tende compaixão de mim, 
Senhor, sede Vós o meu auxílio. 
Vós convertestes em júbilo o meu pranto: 
Senhor meu Deus, eu Vos louvarei eternamente. Refrão

Segunda Leitura
Livro do Apocalipse 5, 11-14

Eu, João, na visão que tive, ouvi a voz de muitos Anjos, que estavam 
em volta do trono, dos Seres Vivos e dos Anciãos. Eram miríades de 
miríades e milhares de milhares, que diziam em alta voz: «Digno é o 
Cordeiro que foi imolado de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e 
a força, a honra, a glória e o louvor». 
E ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e 
no mar, e o universo inteiro, exclamarem: «Àquele que está sentado no 
trono e ao Cordeiro o louvor e a honra, a glória e o poder pelos séculos 
dos séculos». Os quatro Seres Vivos diziam: «Amén!»; e os Anciãos 
prostraram-se em adoração
Palavra do Senhor. Graças a Deus.
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Evangelho
Evangelho segundo S.João (21, 1-19) 

Naquele tempo, Jesus manifestou-Se outra vez aos seus discípulos, 
junto do mar de Tiberíades. Manifestou-Se deste modo: Estavam 
juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era 
de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de 
Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: «Vou pescar». Eles responderam-
lhe: «Nós vamos contigo». Saíram de casa e subiram para o barco, 
mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus 
apresentou-Se na margem, mas os discípulos não sabiam que era 
Ele. Disse-lhes Jesus: «Rapazes, tendes alguma coisa de comer?». 
Eles responderam: «Não». Disse-lhes Jesus: «Lançai a rede para 
a direita do barco e encontrareis». Eles lançaram a rede e já mal 
a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. O discípulo 
predileto de Jesus disse a Pedro: «É o Senhor». Simão Pedro, 
quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado 
e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que estavam apenas a uns 
duzentos côvados da margem, vieram no barco, puxando a rede com 
os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe 
em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: «Trazei alguns dos peixes que 
apanhastes agora». Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para 
terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes; e, apesar 
de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: «Vinde 
comer». Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-Lhe: «Quem 
és Tu?», porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-
Se, tomou o pão e deu-lho, fazendo o mesmo com os peixes. Esta 
foi a terceira vez que Jesus Se manifestou aos seus discípulos, 
depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus 
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perguntou a Simão Pedro: «Simão, filho de João, tu amas-Me mais 
do que estes?». Ele respondeu-Lhe: «Sim, Senhor, Tu sabes que Te 
amo». Disse-lhe Jesus: «Apascenta os meus cordeiros». Voltou a 
perguntar-lhe segunda vez: «Simão, filho de João, tu amas-Me?». 
Ele respondeu-Lhe: «Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo». Disse-lhe 
Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas». 
Perguntou-lhe pela terceira vez: «Simão, filho de João, tu amas-Me?». 
Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez 
se O amava e respondeu-Lhe: «Senhor, Tu sabes tudo, bem sabes 
que Te amo». Disse-lhe Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas. Em 
verdade, em verdade te digo: quando eras mais novo, tu mesmo te 
cingias e andavas por onde querias; mas quando fores mais velho, 
estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres». 
Jesus disse isto para indicar o género de morte com que Pedro havia 
de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou: «Segue-Me».
Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor.

Oração Universal
1. Pedimos pelo Papa Francisco, pelo bispo desta diocese, e por todos 
os padres que nos acompanharam nesta caminhada. Para que através 
do Teu exemplo sejam alegria no testemunho do Teu amor.
Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
2. Pedimos pelo Santuário de Fátima, este lugar de acolhimento em 
que tantos peregrinos procuram o consolo de Nossa Senhora. Em 
especial, por todos as pessoas que dedicam as suas vidas a cuidar 
deste lugar tão querido por todos nós.
Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
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3. Pedimos pela nossa Igreja. Para que entre todas as atribulações, 
sejamos alegria testemunhas, unidos pelo amor de Deus, ainda que 
reconhecer a nossa fraqueza humana faça parte do caminho. 
Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
4. Pedimos por todos os governadores, em especial do nosso país, 
para que promovam sempre a justiça, a paz e a inserção daqueles 
que abandonaram a sua casa pelas guerras e fome. 
Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
5. Pedimos pelas nossas famílias, e por todas as famílias do Mundo. 
Para que à luz do amor de Deus também possam ser testemunhas 
dessa alegria para as futuras gerações. 
Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.
6. Pedimos pelos frutos desta Peregrinação. Para que depois destes 
dias de encontro com Nossa Senhora, possamos continuar a ser 
testemunhas do Amor de Deus, mesmo durante os montes e vales 
das nossas vidas. Com Maria, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor.

Chegada ao Santuário de Fátima

Querida Mãe, agora diante de Ti, olhos nos olhos, quero agradecer-Te 
esta caminhada, estes dias fora da confusão e das correrias da rotina. 
Quero agradecer Teres caminhado a meu lado e, através de tantos 
peregrinos, ter sentido a alegria de ser inteiramente amado pelo Pai. 
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Quero assim, mais uma vez dizer ao Pai: Tu és a minha alegria!  
Na certeza da Tua presença na caminhada da minha vida, que hoje 
se renova, aumenta em mim a vontade de me deixar educar por Ti. 
Eu sou a Tua alegria e Tu és a minha! Que eu possa ser fonte deste 
profundo encontro Contigo, em todos os passos que dou e com todos 
aqueles com quem me cruzo!
Acompanha-me querida Mãe!
Hoje e sempre me consagro a Ti.
Oração: Consagração (p. 62)

Oração da Noite 

Boa noite Mãe, agora no silêncio de casa quero agradecer estes 
3 dias de caminhada. Que de volta a minha vida, eu seja fiel às 
promessas que selamos e que acorde todos os dias na consciência 
desta alegria que me ultrapassa. Obrigado por tudo!
Que o descanso renove as minhas forças para mais uma semana.
Oração: Confio (p. 63)

Oração da Peregrinação (contra-capa)
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Meditações
Na primeira aparição, a 13 de Maio de 1917, Nossa Senhora pede 
aos Pastorinhos: «Rezem o terço todos os dias para alcançarem 
a paz para o mundo e o fim da guerra». E em Julho acrescentou: 
«Quando rezais o terço, dizei, depois de cada mistério: ‘Ó meu Jesus, 
perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno; levai as alminhas todas 
para o Céu, principalmente aquelas que mais precisarem’.» Francisco 
não ouvia Nossa Senhora, apenas via, e quando Lúcia e Jacinta lhe 
contaram que teria que rezar muitos terços para ir para o Céu, dizia na 
sua habitual humildade, todo contente com esta promessa de Nossa 
Senhora de o levar com Ela: « Ó minha Nossa Senhora, terços, rezo 
todos quantos Vós quiserdes!». (in Memórias da Irmã Lúcia)
O Terço começa com o sinal da cruz e é composto por 5 dezenas. 
Cada dezena inclui: 1 Pai-Nosso, 10 Avé-Marias, 1 Glória. Depois de 
cada dezena, costumam rezar-se as seguintes jaculatórias:
– Ó Maria concebida sem pecado →  Rogai por nós que recorremos a Vós.
– Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno →  Levai as 
almas todas para o Céu principalmente as que mais precisarem.
 

E podemos acrescentar

– Mãe e Rainha Três Vezes Admirável de Schoenstatt →  Rogai por nós
–  Nossa Senhora do Rosário de Fátima →  Salvai-nos, salvai Portugal 

e o mundo inteiro
– Rainha da Paz →  Dai-nos a Paz
No fim do terço, rezam-se ainda 3 Avé Marias e 1 Salve Rainha. 

Todas estas orações podem ser encontradas nas páginas 62 a 69

Meditações do Rosário
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Cada dezena pode rezar-se meditando determinados “Mistérios” 
da vida de Jesus ou de Nossa Senhora.

Terço  ·  Alegrias de Nossa Senhora
É com muita alegria que, rezando, podemos contemplar os mistérios 
da alegria: os mistérios Gozosos! Acompanhamos Maria com muita 
alegria. Ela foi a primeira a rezar o terço, já que viveu todos os 
mistérios da vida do seu Filho.
Damos a mão a Nossa Senhora e alegremente fazemos este 
caminho! O caminho de Fátima, faz-se de pés no chão e de terço na 
mão...alegremente!

1º Mistério:  Contemplamos a grande alegria de Nossa Senhora 
na Anunciação do Anjo

Estou no quarto da casa de Maria! Está a rezar, totalmente entregue 
a Deus. Nem deu por mim...
Mas deu pelo Anjo! Ouvi a conversa entre os dois...Quando Ela disse 
o Sim, o Universo parou! O quarto ficou cheio de luz, e Ela também! 
Foi uma alegria tão grande, que ainda hoje a sentimos quando 
meditamos a Anunciação! Os Anjos começaram a cantar!
E eu? Como anúncio Jesus? Como falo Dele, como deixo que me 
falem de Jesus?
Sou diferente neste anúncio, consoante o grupo onde estou?
Quero a santidade e a santidade de todos os meus?
Querida Mãe, toma conta de cada um de nós e das nossas famílias! 
Pede aos Anjos que Te servem, que levem os nossos recados para o 
Céu. Ensina-nos a anunciar Jesus ao mundo e a ser testemunhas de 
alegria e do amor de Deus, no dia-a-dia. Ensina-nos a ter paciência. 
Ensina-nos a ser alegres e a levar alegria.  
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2º Mistério:  Contemplamos a grande alegria de Nossa Senhora 
quando visita a Sua prima Isabel

Corri atrás de Ti quando percebi que ias ajudar a tua prima.  
O encontro foi extraordinário! Abraçaram-se e acreditem, os Meninos 
reconheceram-se! E saltaram de alegria no seio das duas Mulheres. 
Nunca se tinha visto uma coisa daquelas.
E eu? Medito na hipótese de poder ser santa/o?
Desinstálo-me do conforto? Visito os que precisam e levo-lhes 
alegria? Visito Jesus no Sacrário? Deixo-me visitar por Jesus em 
cada comunhão?
Às vezes somos tão egoístas e virados para dentro, tão maldizentes, 
tão azedos, tão longe de Deus, com a porta fechada e trancada...
querida Mãe da alegria, ajuda-nos a desabrochar, a levar alegria, 
a visitar os doentes, os pobres, os sozinhos, os velhinhos dos lares, 
os sem-abrigo... Ajuda-nos a rejubilar e sentir alegria quando Jesus 
nos visita. Ensina-nos a reconhecê-Lo quando nos bate à porta do 
coração! Ensina-nos também a visitar Jesus.

3º Mistério:  Contemplamos a alegria que Maria sentiu e 
nós sentimos em cada Natal, quando acontece o 
nascimento do Menino Jesus em Belém

Querida Mãe, ensina cada um de nós isoladamente e em família, a 
entrar dentro do Presépio e a ficar lá no cantinho a contemplar! 
Só se vê luz, ouve-se o zumbido das asas dos Anjos e um coro que 
não pára de cantar! Milhões e milhões de Anjos!
O Menino é igual à Mãe! Que Bebé tão bonito e cheiroso!
Encostas a tua face à do teu Menino...e...Ele sorri e Tu ficas Alegre. 
São José faz o mesmo e o Menino pica-se na barba dele...mas 
também lhe sorri e afaga o rosto de São José.
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E eu? Eu aprendi!
Aprendi que também eu posso chegar à santidade!
Aprendi como falas sempre com ternura com o Teu Filho e com S. 
José...quero fazer igual a Ti!
Aprendi como confias em Deus...para Te copiar!
Aprendi como Te apoias em S. José...para também eu me apoiar!
Aprendi como és pobre...e que há tanta coisa tão bonita, da qual não 
precisamos...já que o nosso excesso, não nos pertence, é dos pobres!
Aprendi como recebes pastores e reis, como sorris de maneira 
semelhante para todos, como ficas igualmente contente quando 
recebes ovos que te dão os pastores, ou ouro que te deu o rei!
Aprendi como Te centras no essencial, e Adoras Jesus, não tiras os 
olhos d’Ele...para O Adorarmos nós também!
Aprendi querida Mãe, que a Tua alegria pode ser a minha alegria!

4º Mistério:  Contemplamos a alegria do momento da 
apresentação de Jesus no Templo

Foste ao Templo e eu fui Contigo. Levas o Menino aconchegado ao 
colo. Continuo a ver muita luz à Tua volta. Ana e Semião piscaram-
me o olho! Perceberam os dois quem vinha a subir a escadaria do 
Templo, e quem vinha nos Teus braços!
Ficaste aflita com as palavras de Simeão, disse ele que uma espada 
havia de trespassar o teu peito, mas voltou a alegria quando o Teu 
Bebé Te sorriu e Te deu confiança.
E eu? Querida Mãe, desejo que as famílias continuem a visitar o 
Templo, encham as Igrejas, rezem com toda a força e alegria da 
alma? Ensino a rezar e rezo alegremente em família?
Trabalho para ser santa/o? Agarro no terço e rezo-o, como Tu pediste 
em todas as Aparições de Fátima?
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Apresento os nossos filhos a Deus, como Tu apresentaste o Teu 
Filho? Não precisavas de o fazer, já que apresentaste Deus a Deus! 
Mas obedeceste...ensina-nos a obedecer a Deus, a ver Jesus, a pedir 
ao Espírito Santo que nos ensine a rezar e que reze em nós

5º Mistério:  Contemplamos a perca e a grande alegria de Nossa 
Senhora quando encontra o Menino Jesus no Templo

Querida Mãe,  como ficaste assustada quando realizaste que o jovem 
Menino não estava com os primos, nem com os amigos, nem com 
os tios. Como Te percebo! Como espero que me percebas a mim 
também!
Como já sei a história, cheguei ao Templo um pouco antes de Ti. 
Fiquei pasmada ao ouvir um miúdo que faz perguntas daquelas! Vi 
a cara dos sacerdotes...todos de boca aberta! E a Tua alegria era 
visível... Afinal qualquer Mãe fica contente e alegre ao ver um filho 
fazer boa figura.
E eu? Oiço Jesus falar nos jovens? Ou acho que só eu é que sei tudo?  
Como educo filhos, netos, alunos, colegas, família, quando fazem o 
que não estou à espera? 
Procuro os filhos que se perdem? Quando os encontros faço festa?
Querida Mãe! 
Que todos Te encontrem e nunca mais Te percam, sabendo que vais 
na frente, abrindo e rasgando os corações!
Ajuda-nos a acreditar uns nos outros como acreditaste sempre no Teu 
Jesus. E ensina-nos a acreditar em Ti, como o Teu Menino acreditou! 
Conforta os doentes, os velhinhos que já nem conseguem falar, 
os que vivem em lares, os que perderam a alegria, os que já não 
acreditam em Ti e no Menino. Orienta as crianças para a alegria e 
para a santidade.
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Rezamos a transbordar alegria  ·  3 Avé Maria
Rezar a Nossa Senhora no meio das dificuldades, das provas, das 
tentações. Rezar a Nossa Senhora nos momentos alegres, felizes, 
de júbilo. Partilhar com Nossa Senhora projectos, esperanças, 
preocupações. Suplicar a Nossa Senhora que interceda junto de seu 
Filho por cada família que sofre, como Ela fez junto à Cruz. Vamos imitar 
Maria, ser como Maria no dom, no serviço, na humildade, na dedicação, 
na delicadeza, na alegria, para construir uma missão onde o amor 
esteja sempre vivo, actuante, fiel, generoso. Fazer com que todas as 
famílias, Amén, venerem, rezem a Maria, Senhora da Visitação, Senhora 
do Presépio, Senhora da Apresentação, Senhora das Dores!
Conta connosco e com as nossas famílias unidas na Fé, unidas em 
oração, pois acreditamos no triunfo do Teu Coração! 

Mistérios Gozosos 
Segunda-feira e Sábado

1.º Mistério · Anunciação do Anjo a Nossa Senhora
Mãe, as palavras do Anjo perturbaram-te; Não duvidaste, mas ficaste 
confusa... Deus olhou para a tua “pequenez”...Faz-nos entender  
o valor dos pequenos “sins” que Deus espera de nós, dia a dia,  
e dá-nos a Graça de aceitar com confiança os Seus planos mesmo 
sendo diferentes dos nossos.
2.º Mistério · Visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel
Mãe, caminhas até casa de Isabel, a quem vais servir. Comunicas 
alegria e Graça porque levas Jesus dentro de ti. Dá-nos também 
a nós a consciência de sermos teus instrumentos, mensageiros  
de Jesus, caminhando ao encontro da vida.
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3.º Mistério · Nascimento de Jesus na gruta de Belém
Mãe, no pobre e pequeno estábulo de Belém, dás à luz o Senhor  
do mundo, pois não havia para E le lugar na hospedaria. Mãe, 
também no mundo de hoje, Deus não tem lugar na vida dos homens. 
Transforma os nossos corações, para que aprendamos a criar 
espaços para Jesus e, assim, E le possa nascer em nós, cada dia.
4.º Mistério · Apresentação do Menino Jesus no Templo
Mãe, no Templo, ofereces sem reserva ao Pai, o teu Filho e com Ele 
renovas a Tua entrega. Ajuda-nos para que, como Tu, também nós 
sejamos capazes de oferecer hoje a Deus tudo o que nos preocupa, 
renovando o nosso “sim” a tudo o que são os planos d’Ele para nós.
5.º Mistério · Perda e encontro do Menino Jesus no Templo
Mãe, muitas vezes, Deus põe-te à prova, e assim prepara o teu coração 
para sacrifícios maiores. E le trata-te duramente, para que, um dia, 
possas permanecer de pé junto à cruz do teu Filho. Ajuda-nos, querida 
Mãe, a também permanecermos serenos quando Deus nos manda 
duras provas de fé. Pedimos-te que ensines sempre o caminho de volta 
ao coração do Pai, quando nos encontrarmos perdidos na confusão do 
mundo ou na intranquilidade do nosso coração.

Mistérios Luminosos
Quinta-feira

1.º Mistério · Baptismo de Jesus no Jordão
Mãe, teu filho, na Sua humildade, quis ser como um de nós, homens, 
recebendo o Baptismo. Fez-nos, assim, entender que, ao tornarmo-nos 
filhos de Deus, e seus irmãos, a nossa missão pessoal ficou intimamente 
ligada à Sua. Que a consciência desta dignidade nos leve a caminhar  
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na vida como teu filho Jesus, seguros na força do Espírito Santo e 
abertos aos planos de Deus.
2.º Mistério · Jesus revela-se nas bodas de Caná
Mãe, em Caná revelaste-nos que estás atenta às pessoas, que vês 
o que falta no ambiente e que entregas a Teu Filho as situações 
que precisam de uma solução: “Eles não têm mais vinho”. Cheia de 
confiança, diriges-te aos serventes dizendo: “Fazei o que Ele vos 
disser”. Muitas vezes, na nossa vida, o amor também se esvazia, 
“falta o vinho”. Ajuda-nos, Mãe, nesses momentos, a confiar como 
Tu em Jesus, a fazer as pequenas coisas que E le nos diz, para que 
apesar da nossa pequenez, E le nos possa abrir o coração para  
o verdadeiro Amor.
3.º Mistério · Jesus anuncia o Reino de Deus com o convite  
à conversão
Mãe, certamente te sentiste inquieta com teu Filho quando começou 
a anunciar a Boa Nova; certamente quiseste estar a Seu lado; 
também, com certeza, sentiste arder em ti a Esperança de um novo 
mundo! Jesus na Sua pregação lançou os fundamentos de um 
mundo novo, onde reinam o amor, a partilha, o perdão, a fraternidade.  
Contigo queremos aprender a Esperança das Suas palavras!
4.º Mistério · A Transfiguração de Jesus
Mãe, estiveste sempre tão perto de Jesus! Mãe de Deus!  
Tu sabias que a Transfiguração constituiu uma palavra de ânimo para  
os apóstolos; aí se manifestou a glória de Jesus e se confirmou que 
Ele é, apesar da Cruz que se aproxima, o Filho amado de Deus.  
Que esta certeza faça crescer em nós o entusiasmo por viver um 
Cristo Vivo, assumindo com tranquilidade e alegria a nossa cruz 
como caminho para a Ressurreição.
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5.º Mistério · A instituição da Eucaristia
Mãe, encontraste-te com teu Filho muito antes de nós! Muito antes 
te apercebeste do seu grande Amor. Jesus quis que cada um de 
nós também se encontrasse com E le na Eucaristia: a comunhão  
é o momento do encontro máximo de dois amores, e nessa oferta 
está também cada um de nós, entregando-se por inteiro, com 
tudo o que faz parte da sua vida, em favor de todos os homens.  
Querida Mãe, sabes que temos todo um caminho interior a percorrer 
para que a comunhão aconteça em nós. Ensina-nos a dar esses 
passos, de coração aberto; estamos seguros de que tu nos levarás 
ao verdadeiro encontro com Jesus.

Mistérios Dolorosos
Terça-feira e Sexta-feira

1.º Mistério · Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras
Mãe, a angústia pelo sofrimento faz o teu Filho sofrer. Mas nada  
O retém na Sua entrega e espírito de sacrifício por amor ao Pai  
e a nós. Faz que, também nós, saibamos alimentar-nos da oração  
e oferecer, com amor, todos os nossos sofrimentos e assim colaborar 
com Jesus na salvação do mundo.
2.º Mistério · Flagelação de Jesus
Mãe, chicotada atrás de chicotada, teu Filho sofre em silêncio por 
amor a nós. Que todos nós,”tocados” pelo olhar de Jesus procuremos 
afastar da nossa vida tudo o que não é digno do Seu Amor.
3.º Mistério · Coroação de espinhos de Jesus
Jesus é coroado de espinhos, é gozado como Rei dos judeus  
é gozado na Sua missão. Não há compaixão. Ajuda-nos a corrigir 
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a nossa tendência à revolta contra tudo o que não nos agrada  
e a querermos representar mais do que somos. Faz-nos entender 
que somente chegaremos à verdadeira grandeza se nós soubermos 
levar com dignidade a coroa de espinhos que a vida nos impõe.
4.º Mistério · Jesus sobe o Monte Calvário com a cruz às costas
Mãe, com amor imenso, o teu Filho leva a pesada cruz que nós, por nossa 
fuga ao sofrimento, lhe colocamos sobre os ombros. Acompanhando-O, 
ajudaste-O espiritualmente a levar a cruz. Dá-nos a tua mão e ensina-
nos, Mãe, a perdoar quem nos ofende, a abrir os nossos braços e o nosso 
coração e a sermos capazes de ter gestos corajosos de paz e perdão.
5.º Mistério · Crucificação e morte de Jesus
Mãe, antes de morrer, Jesus entregou-te ao discípulo amado no qual viu 
toda a humanidade: ”Eis aí o teu filho”. A João, como se a todos, disse: 
“Eis aí Tua Mãe”. Jesus deixou-te como nossa Mãe e a ti pedimos que 
nos ajudes a entender o sentido do sofrimento e a aceitar com amor as 
nossas cruzes e dores para as oferecer alegremente a Deus

Mistérios Gloriosos
Quarta-feira e Domingo

1.º Mistério · Ressurreição de Jesus
Jesus está vivo, Mãe! Apareceu aos discípulos de Emaús, a Maria 
Madalena e ficará presente para sempre. E le venceu a morte e o pecado. 
Ajuda-nos a descobrir este Cristo Vivo na nossa vida, em cada pessoa 
e em tudo à nossa volta e dá-nos as graças de que necessitamos para 
resistir ao mal, nos levantarmos sempre de novo do erro e do desânimo 
e sermos capazes de recomeçar todos os dias
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2.º Mistério · Ascensão de Jesus ao céu
Mãe, contemplas a subida do teu Filho ao céu, a Sua volta ao Pai.  
Mas a Sua felicidade é também a tua. Ajuda-nos a manter sempre 
viva a ligação ao coração de Jesus porque E le é o caminho para 
o Pai. Contigo queremos transformar a nossa vida no projecto que 
Deus pensou para nós
3.º Mistério · Descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora
Apóstolos reunidos no Cenáculo, em oração. Mãe, na tua presença 
os apóstolos recebem uma missão que os ultrapassa: O Espírito 
Santo transforma-os em homens corajosos, fiéis anunciadores 
do Evangelho. Dispõe também as nossas almas à actuação do 
Espírito de Deus. Que Ele nos queime com o fogo do Seu amor, nos 
transforme e nos ajude a anunciarmos o Evangelho pela palavra e 
pelo testemunho da nossa vida. 
4.º Mistério · Assunção de Maria ao céu em corpo e alma
Mãe, assim como viveste com teu Filho, com Ele amaste e sofreste, 
ao terminar a tua existência, Ele leva-Te, em corpo e alma, para o 
céu. Quando nos consagramos a Ti, querida Mãe, estamos a partilhar 
do Amor de Jesus que Te quis perto d’Ele para sempre; faz-nos viver 
fielmente essa entrega e confiança nas coisas pequenas de cada dia.
5.º Mistério · Coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu  
e da terra
Mãe, reinas no céu e reinas no mundo, podendo assim, repartir 
Graças do Céu. Hoje queremos coroar-te como Rainha do nosso 
coração, queremos entregar-te o poder sobre a nossa vida e pomos 
nas tuas mãos as nossas inquietações. Educa-nos, fortalece-nos nas 
dificuldades e guia-nos rumo ao céu.
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Pai Nosso
Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha 
a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como 
no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas 
ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não 
nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Ámen.

Avé Maria
Avé Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós 
entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa 
Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da 
nossa morte. Ámen.

Glória ao Pai
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio, 
agora e sempre. Ámen.

Salvé Rainha
Salvé Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança 
nossa. Salve! A vós bradamos os degredados filhos de E va; a vós 
suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, 
Advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei; 
e, depois deste desterro, nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso 
ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, 
Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de 
Cristo. Ámen.
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Consagração a Nossa Senhora
Ó Senhora minha, ó minha Mãe,
Eu me ofereço todo a vós
E, em prova da minha devoção para convosco,
Vos consagro neste dia e para sempre,
Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca,
O meu coração e inteiramente todo o meu ser.
E porque assim sou vosso, ó minha e incomparável Mãe,
Guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa,
Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe Senhora nossa,
Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa.

Consagração dos Filhos
Querida Mãe e Rainha Três Vezes Admirável,
Nós Te consagramos cada um dos nossos filhos, pedindo-Te que os 
inscrevas no Teu coração pelos seus próprios nomes (silêncio). 
Faz com que experimentem em todas as circunstâncias da vida, o Teu 
carinho, o Teu amor e protecção, tal como o experimentou o pequeno 
Josef Kentenich, desde que Te foi consagrado com nove anos de idade.
A Ti tos consagramos, pedindo-Te que graves para sempre em seus 
corações Teu nome, Maria. A Ti tos consagramos, Mãe querida, no 
mesmo espírito em que foram consagrados no Baptismo, pedindo-Te 
que conserves acesa neles a chama da Fé, mesmo quando esteja 
prestes a apagar-se.
Que o Teu amor e ternura vença neles todas as crises, e lhes permita 
reencontrarem-se uma e outra vez com Teu filho Jesus.
A Ti tos consagramos, Rainha Admirável e Te pedimos: nos momen 
tos de maior dificuldade, sob a protecção do Teu manto, livra-os de
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todos os perigos.  A Ti tos consagramos, para que cresçam na 
plenitude dos talentos e dons que Deus lhes concedeu, e realizem a 
vocação que o Pai pensou para cada um deles.
Faz com que envolvidos na Tua pureza, na Tua bondade, na Tua 
alegria, também eles caminhem pela vida irradiando paz, amor e 
alegria, e se tornem assim, construtores da nova civilização do amor.
Querida Mãe, educa-nos, a nós pais, na vivência de uma paternidade 
responsável, abnegada e bondosa. Faz-nos transparentes do amor 
pessoal e misericordioso do nosso Deus, capazes de reflectir o olhar 
e a condução do Pai nas suas vidas.
Torna-nos semelhantes à família de Nazaré: que José nos guarde 
no espírito de verdade e de pureza e nos proteja de todo o mal. 
Que Maria nos ensine a construir, em cada dia, uma comunidade de 
profundos laços de amor em que cada um dos nossos filhos, se sinta 
um filho querido, enobrecido e muito amado. Que Jesus Vosso filho 
esteja no centro dos nossos lares e das nossas vidas. Ámen.

Confio
Confio em teu poder, em tua bondade. Em ti confio com filialidade. Confio 
cegamente em toda a situação, Mãe, no teu Filho e na tua protecção.

Ato de Contrição 
Meu Deus, Porque sois tão bom, tenho muita pena de Vos ter 
ofendido. Ajudai-me a não tornar a pecar.

Lembrai-vos
Lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer, 
que algum daqueles que têm recorrido à vossa protecção, implorado 
a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós 
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desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança a vós, ó 
Virgem entre todas singular, como a Mãe recorro, de vós me valho 
e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos 
pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus 
humanado, mas dignai-vos de as ouvir e, propícia, de me alcançar o 
que vos rogo. Ámen.

Regina Caeli 
Substitui o Angelus no tempo Pascal

V/ Rainha do Céu alegrai-Vos, aleluia
R/ Porque aquele que merecestes trazer no seio, aleluia.
V/ Ressuscitou com disse, aleluia.
R/ Rogai por nós a Deus, aleluia
V/ Exultai e alegrai-Vos ó Virgem Maria, aleluia
R/ Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia.
Oremos: Ó Deus, que Vos dignastes alegrar o mundo pela 
Ressurreição do Vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, fazei, por 
intercessão da Virgem Maria, sua Mãe Santíssima, que sejamos 
admitidos nas alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Jesus Cristo 
Nosso Senhor. Ámen.

Vinde Espírito Santo
Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei 
neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo 
será criado e renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a 
luz do Espírito Santo, fazei que busquemos sempre o que é recto e 
gozemos da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Ámen.
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Espírito Santo, Tu és a alma · Rumo ao Céu
Espírito Santo,
Tu és a alma da minha alma.
Cheio de humildade eu te adoro.
Ilumina-me, fortifica-me, guia-me e consola-me. Revela-me tanto
quanto corresponde ao plano do Pai Eterno, revela-me os teus 
desejos.
Faz-me entender o que devo fazer.
Faz-me entender o que devo sofrer.
Faz-me entender o que, em silêncio,
com modéstia e reflexão, devo aceitar, carregar e suportar.
Sim Espírito Santo, faz-me entender a Tua vontade e a vontade do 
Pai.
Pois a minha vida inteira não quer ser senão um contínuo e perpétuo
SIM aos desejos e ao querer do Pai Eterno. Ámen.

Oração de São Francisco
Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais:
consolar, que ser consolado;
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compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.
Pois é dando que se recebe.
É perdoando que se é perdoado.
E é morrendo que se vive para a vida eterna.

Eu Pedi Forças
Eu pedi forças, e Deus deu-me dificuldades para me fazer forte;
Eu pedi sabedoria, e Deus deu-me problemas para resolver;
Eu pedi prosperidade, e Deus deu-me cérebro e músculos para 
trabalhar;
Eu pedi coragem, e Deus deu-me obstáculos para superar;
Eu pedi amor, e Deus deu-me pessoas com problemas para ajudar
Eu pedi favores, e Deus deu-me oportunidades.
Eu não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo o que precisava.

Oração do Abandono · B. Charles de Foucauld
Meu Pai eu me abandono a Ti faz de mim o que quiseres. O que quer 
que faças de mim eu Te o agradeço. Estou pronto para tudo aceito 
tudo, contanto que a Tua Vontade se faça em mim e em tudo o que 
criaste; nada mais quero, meu Deus. Nas Tuas mãos entrego a minha 
vida, eu Te a dou, meu Deus com todo o amor do meu coração porque 
eu Te amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, 
entregar-me sem medida nas Tuas mãos com uma infinita confiança 
porque Tu és o meu Pai.
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Orações do Anjo de Portugal
Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para 
os que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos amam.
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos 
profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma 
e Divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da 
terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que 
Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo 
Coração e do Coração Imaculado de Maria, pevo-Vos a conversão 
dos pobres pecadores.

Oração I para pedir a beatificação do Pe. Kentenich
Deus Pai Todo – Poderoso, és o amor e a misericórdia! Só Tu, Pai 
omnisciente, compreendes tudo o que se passa em mim. Ajuda-
me nesta minha grande aflição, Pai de bondade! Atende-me pela 
intercessão do Pe. José Kentenich. Ele, que foi sacerdote fiel e 
dedicado, amou tanto a tua Igreja peregrina. Procurou despertar em 
todos os corações o amor a Ti. Foi um conselheiro sábio e humilde 
para todos os que procuraram o seu auxílio. Pai Eterno, concede-me 
o que o Pe. José Kentenich pede por mim, de modo especial a graça 
(indicar a graça que se deseja alcançar). Como sinal da minha gratidão 
ofereço-te o precioso sangue de Cristo nas intenções da Santa Igreja 
e por todos os que se encontram em grandes aflições. Querida Mãe, 
Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, alcança 
do Pai Eterno para o Pe. José Kentenich a honra dos altares como 
recompensa por todo o bem que ele fez à Igreja, para o teu louvor 
e a glória da Santíssima Trindade. Ámen. Glória ao Pai... (3 vezes)
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Oração II para pedir a beatificação do Pe. Kentenich
Deus, nosso Pai, atende-nos nas nossas intenções pela intercessão 
do Pe. José Kentenich (pedir a graça). Realiza sinais e milagres 
como testemunho da sua santidade. Concede-lhe, em breve, a honra 
dos altares, a fim de que muitas pessoas encontrem o caminho que 
conduz a ti. Por isso, te pedimos, com Maria, nossa Mãe, Rainha e 
Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, por Cristo Nosso 
Senhor. Ámen.

Oração do ano do Pe. Kentenich
Deus, nosso Pai, Tu nos concedeste na pessoa do Padre Kentenich 
um pai e profeta, um mensageiro e testemunha do Teu evangelho 
para o nosso tempo, inflamado pelo Espírito Santo. Dá-nos do seu 
fogo! Dá-nos do seu espírito de Fundador! Faz que o seu carisma 
esteja tão vivo em nós, que possamos configurar o futuro da Igreja e 
da sociedade. Que a sua visão seja a nossa visão: que na força da 
Aliança de Amor surja um mundo novo, no qual possamos gerar uma 
cultura da Aliança em todos os lugares onde vivemos e atuamos. Pai 
do Céu, nós te pedimos: Inclui o Padre Kentenich entre os santos 
reconhecidos pela Igreja. Abre-lhe portas em todos os lugares, a ele 
e à sua missão, para que possa conduzir muitas pessoas no caminho 
à plenitude de vida, o caminho para Ti. Tudo isto Te pedimos, unidos 
a Maria, nossa Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de 
Schoenstatt, por Cristo nosso Senhor. Ámen.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80
81.
82.

Agora é hora
Aleluia, Glória a Deus
Aleluia Amistad
Aleluia
Aleluia Queen
Amar
Ao teu altar
Aprendiz de Viajante
Avé Maria, Estrela da Manhã
Avé Maria Gratia a plena
Avé Maria (Frei Hermano)
Bendito, bendito sejas
Cantai aleluia, não haja mais dor
Como o Pai me amou
Confio
Conta as estrelas do céu
Cordeiro de Deus
Corsa
Cristo está connosco
Deixa a luz do céu entrar
Deus é amor
Deus não sou mais que um homem
É o Senhor
Em nome do Pai
Entrega
Esta é a nossa oferta
Estas dentro de mi
Eu desejei ardentemente
Fica entre nós
Graças, quero dar-te
Grão de trigo
Inunda o meu ser
Jesus eu creio em ti
Luz terna e suave
Mãe, o meu dia chegou ao fim
Magnificat
Maravilhas
Maria da Aliança
Mas allá
Mas que descanso
Meu Tudo

Milagre de amor
Minha Mãe
Naquela Noite
Ninguém te ama como Eu
Nossa Senhora do Sim 
O Pai Nosso
O Sanctissima 
O Senhor é meu Pastor 
O sorriso que é teu
Obrigado
Oh Senhor
Oh senhor, recebe
Oração de Santo Inácio
Oração de São Pedro
Pai que estás no Céu
Pai Santo eu Te adoro
Perdoa, Senhor
Perdoa-me Senhor 
Permanece em mim
Piedade ó Deus
Porque toda a vida
Precisamos de Ti
Que este vinho e este pão
Quem é esta Senhora
Quero louvar-Te
Quero ser como tu
Santo
Santo
Senhor ensina-me a viver
Senhor, aqui nos tendes
Senhor tende piedade
Sinto que vem do Céu 
Só Deus basta
Te alabo en verdad
Tu meu Deus
Vamos adorá-Lo
Vem Espírito (Eu quero amar)
Vem Senhor, ensinar-me a rezar
Venho para aprender a ser santo
Vim aqui
Vou-te mostrar
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1 › Agora é hora | De oferecer todo o meu ser | Na pobreza, na tristeza |  
Na alegria de cada dia. | É tão pouco o que oferecemos | Mas é tudo o 
que temos. (bis) | Agora é hora de dizer obrigado | Ao Senhor que é amor |  
Nossa vida, nosso calor | Refrão
2 › Aleluia, Glória a Deus | Glória a Cristo Senhor | Glória ao Espírito de Amor | Aleluia.
3 › Ale, aleluia | Ale, ale, aleuia
4 › Ale, Aleluia | Aleluia, Aleluia | Aleluia, aleluia | Aleluia. Aleluia
5 › Aleluia, aleluia (2x) | A palavra é Deus em nós | Aleluia, aleluia, aleluia
6 › Senhor, eu não quero sentir | Que o teu mandamento de amor | É só uma 
obrigação | Mas que ele venha de dentro | Eu quero ser teu instrumento | 
Senhor, quero ser feliz | Amando meus irmãos | De uma forma natural | Quero 
sorrir e quero chorar | Com o que me deste para desfrutar. | Amar, eu quero 
aprender a amar | Porque eu nasci pra amar | Ao dar-me o teu sopro divino | 
Marcaste o meu ideal. | Amar, eu quero aprender a amar | Porque eu nasci p’ra 
amar | Para saber que estou vivo | Porque há algo teu que eu sei dar | O amor. |  
Senhor, quero descobrir | Que há algo que me deste que posso partilhar |  
E abraçar confiante a vida | Sabendo que vou fazer-te feliz | Refrão
7 › Ao teu altar | Entrego o que sou | Sou uma oferta | Toma-me, Senhor |  
Meu corpo, minh’ alma | Um sacrifício vivo | Conquista-me | Toma-me, Senhor  
(bis) | Ao teu altar | Entrego meus planos | Projectos e dores | Toma-os, Senhor 
| Refrão
8 › Tive um sonho e quando acordei | Viajei no tempo e desejei | Entregar-Te 
a vida | Estender a taça toda a transbordar | Cantei | E mais além subindo 
estrelas no céu | Descendo ao fundo da terra | Só conTigo eu vou | Embalado 
nos Teus passos vou | Abandonado em Teus abraços sou | Aprendiz de 
viajante e até | Me perco em Ti | Deixei-te à porta e quando voltei | Vi que 
esperavas e desejei | Entregar-Te a vida... | Tentei atalhos em que me afastei |  
Mas tu chamaste e eu desejei | Entregar-Te a vida... | E se algum dia eu me 
afastar de Ti | E se algum dia eu me esquecer de nós | Vem procurar-me onde 
estiver | Não penses que eu sei ser sem Ti | Sou apenas um aprendiz de 
viajante | Sou apenas um aprendiz de viajante.
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9 › Avé Maria, Estrela da Manhã | Tu que velaste esta noite por nós |  
Roga por nós, que começamos neste dia | Roga por nós e por toda a nossa 
vida | Avé Maria. | Ó Mãe Bendita: dá-nos o Teu Filho | Que Tu trouxeste no 
Teu seio por nós | Nasceu por nós, p´ra nos libertar da morte | Morto por 
nós, p´ra nos conduzir à vida | Avé Maria. | Cheia de Graça, luz do caminho |  
Onde há a vida preparada p´ra nós | Pede por nós misericórdia ao Senhor | 
Pede por nós, que nos dê a Sua paz | Amén
10 › Todo o dia eu espero | Que esta hora chegue enfim! Para sentir|  
Que o teu olhar | Repousa agora em mim | Avé Maria, gratia plena|  
Dominus tecum | Benedicta tu | Venho confiar-te | O que tenho e o que sou|  
P’las tua mão chega Jesus | Tudo quanto sou
11 › Ave Maria, cheia de graça | Que por nós passa dando alegria |  
Nosso Senhor, convosco está | E a nós nos dá o seu amor. | Rogai por nós, 
os pecadores | Das nossas dores, ouvi a voz | E na agonia, quando chegar |  
Seja a rezar, Avé-Maria | Seja a rezar, Ave Maria. | Santa Maria, ó Mãe 
clemente | da nossa gente sois luz e guia| ao português, que a paz vos pede | 
perdão concede mais uma vez. | Refrão
12 › Bendito, bendito sejas Cristo, meu Senhor | Pela Eucaristia | És força no 
caminhar | Luz no entardecer | Estrela que nos guia. | A ti vão matar a sede, 
fonte de água viva | Para a vida eterna | Os pobres e oprimidos | Encontram 
em Cristo | a sua cisterna. | Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede no 
seu caminhar | Quem bebe de Jesus Cristo | Torna-se nascente | Pra sempre a 
jorrar. | Bendito, bendito sejas Pastor que nos levas | às águas da vida | Abristes 
o coração | Nasceu a Igreja | Nossa Mãe querida. | Vós todos que tendes 
sede vinde ás águas puras | Mesmo sem pagar | Jesus quis morrer na cruz |  
Para todo o homem | De graça salvar.
13 › Cantai aleluia, não haja mais dor | ornai-vos de festa, vesti alegria | 
porque hoje é o dia em que vence o amor | irmãos alegremo-nos, aleluia! 
Aleluia! Aleluia! | Este é o dia em que vence o Amor! | Aleluia! Aleluia! |  
Irmãos alegremo-nos, aleluia! | Que venham os povos, não falte ninguém |  
e tragam com eles as flores e a luz  | Não faltem canções para a festa do amor |  
irmãos alegremo-nos, aleluia! | Aleluia...
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14 › Como o Pai me amou | Eu vos tenho amado | Permanecei no meu amor |  
Permanecei no meu amor. | Se guardarem minhas palavras | E se amarem 
como irmãos | Partilharão com alegria | O dom da fraternidade. | Refrão | 
Se fizerem o que vos mando | E se amarem a verdade | Frutos dareis em 
abundância | Meu amor manifestar-se-á. Refrão |  Não vereis amor tão grande |  
Como aquele que vos dei | Por vós darei a minha vida | Amai-vos como Eu vos amei. |  
Refrão | Se forem firmes no caminho | Seguindo sempre a verdade | Partilharão 
meu pleno gozo | De amar como o Pai me amou. | Refrão
15 › Confio em teu poder | E em tua bondade | Em ti confio, com filialidade | 
Confio cegamente e em toda a situação | Mãe, no teu Filho e na tua protecção. 
(2 vezes)
16 › Tu, Senhor, sabes bem | O que eu penso e conheces | Cada palavra antes 
de eu a dizer | Tu conheces a minh’alma | Como a palma dessa Tua mão. |  
Eu não entendo, Senhor, | Como sou tanto pr’a Ti | Por que Te paras | Quando 
olhas para mim. | Conta as estrelas do céu | Soma tudo o que Eu já fiz por ti |  
Antes do mar | Antes que houvesse luar | Antes do tempo eu já esperava por ti. |  
Ai se soubesses do amor | Uma só noite, uma paixão | Tu correrias pr’a Mim |  
E dançarias com a cruz | Coisas da vida ao som da minha canção. |  
Vês-me quando caminho | Vês-me quando descanso | Segues atento cada 
passo que eu der | Vês-me quando tropeço | E nem aí me queres condenar. |  
Eu não entendo, Senhor... | Se eu fugisse a voar | Sobre as asas da aurora | 
E me escondesse lá nos confins do mar | Mesmo aí, eu sei bem | Haverias de 
me encontrar. | Eu não entendo, Senhor... | Incontáveis, ó Deus | Os mistérios 
da vida | Mais numerosos que as areias do mar | O mistério maior | É mesmo 
Tu acreditares em mim. | Eu não entendo, Senhor...
17 › Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo | Tem piedade de nós, 
tem piedade de nós. (bis) | Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo | 
Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua paz.
18 › Assim como uma corsa anseia pelas águas | Assim suspira minh’alma | 
Pelo Espírito de Deus. | Oh, oh, enche-me Espírito... | Oh, enche-me Espírito... |  
Enche-me Espírito de Deus... (bis)
19 › Cristo está connosco | Aleluia, Aleluia (bis)
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20 › Deixa a luz do céu entrar | Deixa a luz do céu entrar | Abre bem as portas 
do teu coração | e deixa luz do céu entrar.
21 › Deus é amor | Atreve-te a viver por amor | Deus é amor | Nada há a temer.
22 › Deus, não sou mais que um homem | Deus, tem piedade de mim |  
Se é tua vontade | Eu estarei pronto a levar a cruz | Deus, se Tu me abandonas |  
Quem te substituirá? | Procuro à minha volta alguém | Mas ninguém o fará |  
Deus, dou-te a minha alma | E o meu coração | Viverei só p'ra ti, Senhor |  
Tu és a salvação.
23 › É quem anda sobre as águas | é quem multiplica o pão | Quem acalma 
com sua voz meu temporal | Quem me pede que encha as talhas | para dar 
vinho a beber | É quem rema no mais fundo do meu ser | É palavra que 
alimenta | é a brisa que me alenta,| é a vida, é o caminho, é a verdade. |  
É o Senhor | Não arde acaso o nosso coração? | É o Senhor | É quem me chama |  
é quem me ama | é o Senhor. | Quem não vê as minhas faltas |  
Mas minha fidelidade | Quem constrói com a minha fragilidade |  
Aquele que tudo sabe | mas me torna a perguntar | Quem faz uma festa ao 
ver-me regressar | É o fogo que me queima | a alegria que me enche | é a força 
que eu não sei explicar. | Refrão
24 › Em nome do Pai | Em nome do Filho | Em nome do Espírito Santo | 
Estamos aqui (bis) | Para louvar e agradecer | Bendizer e adorar | Estamos 
aqui, Senhor | Ao teu dispor. | Para louvar e agradecer | Bendizer e adorar |  
E aclamar | Deus trino de amor | Refrão
25 › Sei Senhor que na vida | Nem sempre temos tudo, tudo dado | Por isso 
aqui estou | Pronto para ser, ser ajudado. | Senhor a Ti me entrego | Com todo 
o coração | Eu nunca fui tão sincero, não sei mais o que fazer | Sem Ti eu 
não sei viver | Ouve a minha oração | Senhor dá-me a Tua mão. | Sei Senhor 
que não posso | Ter tudo o que quero ou que gosto | Por isso peço-Te a Ti |  
Que Me leves sempre, sempre conTigo | Refrão
26 › Esta é a nossa oferta | este é o nosso penhor | de te servir, de te seguir |  
e de te dar louvor. | Salvé rainha, Senhora | sobre os teus filhos rogai |  
Mãe salvadora, sê redentora | junto do nosso Pai. | Jesus, aceita esta prece | 
dos pecadores que são teus | E se ninguém de nós merece | perdão, Senhor 
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meu Deus. | Com este pão e este vinho | também te queremos dar | a nossa 
vida, a nossa alma | p'ra contigo ficar.
27 › No necesito alas para volar hasta ti | No necesito fuego para sentir tu calor |  
No necesito dormir para poderte soñar | No necesito hablar para que escuches 
mi voz. | Estás dentro de mí | Tu eres ese gozo del alma | El agua de mi jardín | 
Que limpia todas mis fuentes. (bis) | Todos mis nombres | Porque soy hombre, 
porque soy pobre | Por que eres Padre.
28 › Eu desejei ardentemente | Comer esta Páscoa convosco | Fazer-me 
pão, fazer-me vinho | Ser companheiro de caminho | E, mais que tudo, vosso 
amigo. | Tomai e comei, este é o meu corpo | Tomai e bebei, este é o meu 
sangue | Que por vós se entrega | Que por vós se entrega. (bis) | Eu desejei 
ardentemente | Viver trabalhando pelo reino | Ser defensor dos meus irmãos |  
De cada homem desprezado | Dos que semeiam com trabalho | Refrão |  
Eu desejei ardentemente | Viver e morrer ao vosso lado | Ser força e voz dos 
profetas | Alimento desejado | Pelos mais necessitados | Refrão
29 › Fica entre nós, Senhor neste dia | Fica entre nós e em paz viveremos | 
Fica entre nós, dá-nos Tua luz | A noite jamais há de vir | Fica entre nós, dá-nos 
Tua luz | Nos caminhos do mundo, Senhor | Juntos iremos, nós pelo mundo | 
Junto iremos, nós pelos homens. | Refrão
30 › Graças quero dar-Te por me amares | Graças quero dar-Te eu a Ti Senhor |  
Hoje sou feliz porque Te conheci | Graças por me amares a mim também |  
Eu quero ser Senhor amado | Como o barro nas mãos do oleiro | Toma a minha 
vida, fá-la de novo | Eu quero ser um vaso novo. | Te conheci e amei-Te |  
Te pedi perdão e escutaste-me | Se Te ofendi perdoa-me Senhor | Pois Te amo 
e nunca Te esquecerei | Refrão
31 › Se o grão de trigo não morrer na terra | É impossível que nasça fruto | 
Aquele que dá a sua vida aos outros | Terá sempre o Senhor | Felizes seremos 
nós na pobreza | Se em nossas mãos houver | O amor de Deus | Se nos 
abrirmos à esperança | Se trabalharmos por fazer o bem | Felizes seremos 
nós na humildade | Se como crianças soubermos viver | A terra será a nossa 
herança | A nossa herança | Refrão | Felizes seremos se partilharmos |  
Se o nosso tempo for para os irmãos | Para quem vive em grande tristeza |  
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E para quem caminha na solidão | Felizes seremos se dermos amor |  
E houver sinceridade em nossas mãos | Poderemos olhar e ver a Deus |  
E ver a Deus | Refrão
32 › Inunda o meu ser, inunda o meu ser | Espírito, inunda o meu ser | Com 
fogo de Amor, ó vem sobre mim | Espírito, inunda o meu ser. | Ensina-me a 
amar, ensina-me a amar. | Espírito ensina-me amar | Como ama Jesus, ó vem 
sobre mim | Espírito ensina-me a amar. | Aumenta-me a fé, aumenta-me a fé 
| Espírito aumenta-me a fé | com fogo de Amor, ó vem sobre mim | Espírito 
aumenta-me a fé. | Ensina-me a orar, ensina-me a orar | Espírito ensina-me a 
orar | Como ora Jesus ó vem sobre mim | Espírito ensina-me a orar.
33 › Jesus eu creio em ti (4x) | Ensina-me a viver (4x) | Dá-me a tua mão (4x)
34 › Que importa, Senhor | Se é tão longe para mim | A praia onde tenho 
de chegar | Se sobre mim levar | Pousada a clara luz do teu olhar | Hoje te 
peço, Senhor | Para seres a luz que me ilumina | Na plenitude da tua luz 
divina. | Luz terna e suave no meio da noite | Leva-nos mais longe | Não temos 
aqui | Uma morada permanente | Leva-nos mais longe | Luz terna e suave 
no meio da noite. | Esquece, Senhor | Os meus passos mal andados, meu 
desamor | Perdoa os meus pecados | Eu sei que vai raiar a madrugada e não 
me deixarás abandonado | Se Tu me dás a mão, Senhor | Meus passos serão 
firmes no andar | Leva-me mais longe para a Ti chegar. | Refrão
35 › Mãe, o meu dia chegou ao fim | Sinto uma paz dentro de mim | E estou 
feliz em meu cansaço | Mãe, por tudo o que fui e dei | Leva o meu obrigado 
ao Pai | Enquanto eu fico em teu regaço | Em Ti vou encontrar o que procuro |  
Mais alegria para dar e para ser | Mãe, confio em Ti és meu seguro | E sinto 
Mãe, que tu me estás a acolher.
36 › Magnificat, magnifigat, | magnificat anima mea, Dominum. | Magnificat, 
magnificat, | magnificat anima mea.
37 › Maravilhas fez em mim | Minh’alma canta de gozo | Pois na minha 
pequenez | Se detiveram Seus olhos | E o Santo e Poderoso | Espera hoje por 
meu sim | Minha alma canta de gozo | Maravilhas fez em mim. | Maravilhas fez 
em mim | Da alma brota meu canto | O Senhor me amou | Mais que aos lírios 
do campo | E por Seu Espírito Santo | Ele habita hoje em mim | Que não pare 
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nunca este canto | Maravilhas fez em mim.
38 › Que silêncio mais delicado | Amor do amor mais escondido | Maria, tu és 
porta do céu | Três cores adornam teu manto. | Torna-me semente do teu reino |  
Que cai em boa terra | E fecunda o santuário | Queres dar-me a mão |  
E eu pedir a tua | Não posso estar sem ti | Sem o teu olhar tão puro | Tua voz me 
alegra a alma | Maria da aliança | Palavra de amor. | Transformei todo o meu 
canto | Só p´ra sentir tua brisa | Sou apenas pó no caminho | O pó que tu nunca 
esquecerás. | Molda em mim, com barro e com fogo | Uma ponte até ao céu |  
Que nasce no santuário | Refrão
39 › Mas allá, de mis miedos, mas allá de mi inseguridad | Quiero darte  
una respuesta | Aquí estoy para hacer tu voluntad | Para que mi amor sea 
decirte si, hasta el final
40 › Mas que descanso é viver | a morrer todos os dias | Por ir contra o 
próprio querer | e esquecer o que se queria | E querer o que Deus quer |  
Queira eu o que Deus quer.
41 › Senti-Te mesmo no nada | Experimentei a loucura da solidão das trevas |  
Sabia-Te presente | Sabia-Te paciente | Por Ti eu quero ser sal da terra |  
Por Ti eu quero ser luz do mundo | Percebi que sem Ti não sou eu | Percebi que 
contigo posso ser eu | Quando por fim já quase num grito | Chamei por Ti, já 
me tinhas conquistado | És aquele que espera | Aquele que sempre alcança |  
Refrão | És aquele que não desiste | Aquele que vive em mim.
42 › Jesus, aqui presente em forma real | Te peço um pouco mais de fé e 
humildade | E assim poder ser digno de partilhar conTigo | O milagre mais 
profundo de amor. | Milagre de Amor tão infinito | Em que Tu, meu Deus Te 
tornas | Tão pequeno e tão humilde | Para entrar em mim | Milagre de Amor 
tão infinito | Em que Tu, meu Deus, Te esqueces | Da Tua glória e do Teu 
poder, por mim. | E hoje venho, cheio de alegria | Receber-Te nesta Eucaristia |  
Te dou graças | Por chamar-me a esta ceia | Porque mesmo não sendo digno |  
Tu visitas a minh’alma. | Refrão | Obrigado, Senhor, por esta comunhão!
43 › Minha Mãe um dia perguntaste | Se sabia o que era o amor | Mas quem 
sou eu | p'ra te responder, p'ra te responder | Pouco sei sobre o amor | Não sei 
se muda a vida ou se lhe dá cor | Mas tenho a certeza | No meu coração, no 
meu coração. | Nunca soube ninguém | Amar como amavas o teu filho, minha 
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Mãe | Nunca soube ninguém | Amar como amavas o teu filho, minha Mãe | 
Será que nós sabemos amar? | É assim tão difícil de dar? | Ensina-me ó Mãe |  
A ser como tu. (bis) | Refrão
44 › Naquela noite, em que Ele era entregue | Tomou o pão e o cálice | Dando 
graças dizendo: | Este pão é corpo do Meu corpo | Este cálice é o sangue da 
Nova Aliança | Fazei em Minha memória | Em memória de Mim | O que Eu vos 
disser | Porque sempre que comerdes deste pão | E beberdes deste vinho | 
Lembrareis a Minha morte | Até ao novo dia da ressurreição. | Fazei em Minha 
memória | Tudo aquilo que Eu | Tudo o que Eu vos disser.
45 › Quanto esperei este momento | Quanto esperei que estivesses aqui | 
Quanto esperei que me falasses | Quanto esperei que viesses a mim |  
Sei bem o que tens vivido | Sei bem porque tens chorado | Sei bem o que tens 
sofrido | sempre estive a teu lado | Ninguém te ama como Eu | Ninguém te ama 
como Eu | Olha pra cruz | É a minha maior prova | Ninguém te ama como Eu. |  
Ninguém te ama como Eu | Ninguém te ama como Eu | Foi por ti, só por ti, 
porque te amo | Ninguém te ama | Como Eu.
46 › Nossa Senhora do Sim | Maravilha: Virgem Mãe! | Cuida, Maria, de mim |  
E que eu diga sim também. | Hoje é dia do Senhor | Hoje é dia de alegria |  
que vivamos em amor | sempre contigo Maria | Refrão
47 › O Pai Nosso vida das nossas vidas | Tu és a esperança | És o nosso amor |  
Luz que ilumina a estrada | Estrada dos nossos dias | Guia dos passos dos 
Teus filhos | Todos os Teus filhos | Ó Pai...
48 › O Sanctissima, o piissima | Dulcis Virgo Maria | Mater amata, intemerata |  
Ora, ora pro nobis. | Tu refugium et solatium | dulcis Virgo Maria | Quidquid 
optamus, per te speramus | Ora, ora pro nobis. | Tua gaudia et suspiria |  
luvent nos ó Maria | In te speramus, ad te clamamus | Ora ora pro nobis.
49 › Confiarei nessa voz que não se impõe | Mas que ouço bem cá dentro | 
No silêncio a segredar | Confiarei, ainda que mil outras vozes | Corram muito 
mais velozes | Para me fazer parar | E avançarei, avançarei no meu caminho | 
Agora eu sei que tu comigo vens também | Aonde fores, ai estarei, sem medo 
avançarei. | O senhor é meu pastor, | Sei que nada temerei, | Ele guia o meu 
andar, | Sem medo avançarei (bis) | Confiarei na tua mão que não me prende |  
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Mas que aceita cada passo | Do caminho que eu fizer | Confiarei, ainda que o 
dia escureça | Não há mal que me aconteça | Se contigo eu estiver. | Refrão
50 › Tenho o meu coração| atado a ti. | O nó foste Tu que o deste. | E a minha 
alma | mais forte fizeste. | Tocaste o meu rosto | com as tuas mãos de luz|  
e desenhaste este sorriso. | O que mostro não sou eu, | este sorriso é teu, | 
ata-o ao teu coração. | Fá-lo crescer e deixa-o viver | sempre que te segrede a 
minha oração. | É a ti que eu quero seguir, | a teu lado caminhar. | Meu coração 
só deseja que vejam nele| o sorriso com que abraças meu olhar.
51 › Obrigado | Por este dia que passou | Pelos passos, pelos voos | E pela 
vida que há em mim | Obrigado por essa força ao olhar | Por essa chama que 
me queima | E pela vida que há em mim | Obrigado por essa voz que em mim 
habita, | Por essa mão que necessita | De outra mão que saiba amar e ser feliz |  
Obrigado pela estrada percorrida | Pelos exemplos que dão vida | Obrigado 
pelos dons que recebi | Obrigado pela amizade e confiança | Pela saudade e a 
lembrança | De tudo aquilo que nos marcou | Obrigado pela presença que não 
passa | Pela esperança que abraça | E pelo amor que em nós ficou | Refrão
52 › Oh Senhor | Que difícil é falar quando choramos | Quando a alma não tem 
força | Quando não podemos ver | A beleza que entregas em cada amanhecer |  
Oh Senhor | Dá-me forças para poder encontrar-te | E ver-te em cada gesto |  
Em cada coisa desta terra | Que Tu desenhaste só para mim. | Oh Senhor, 
sim, eu eu preciso da tua mão | Do abraço deste amigo que não está | Dá-me 
luz, à minha alma tão cansada | Que num sonho queria acordar. | Oh Senhor |  
Hoje quero entregar-te o meu canto | Com a música que sinto | Eu queria 
transmitir | Através destas palavras | Fico mais perto de ti | Refrão
53 › Oh Senhor | Recebe o pão que oferecemos | Por teu Espírito | Será para 
nós | Pão de vida | Jesus Cristo | Que desceu dos Céus | Ele nos diz: É meu 
corpo | Que entrego por todos. | Oh Senhor | Recebe o vinho do campo |  
Por teu espírito | Será para nós | Bebida de salvação, fonte de perdão | Ele nos 
diz: É meu sangue | Que derramo por todos.
54 › Tomai Senhor e recebei | Toda a minha liberdade | A minha memória |  
E o meu entendimento | Toda a minha vontade | E tudo o que eu possuo |  
Vós mo destes | A Vós o restituo | Tudo é Vosso, disponde | Pela Vossa 
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vontade | Dai-me apenas Senhor | O Vosso amor e graça | Que isso me basta.
55 › Foi por Ti | Que um dia fui p´ra além da praia | Descobri em Ti |  
Um mar que eu nem sabia haver | “Faz-te ao largo, confia em Mim”Disseste, e a 
praia inteira parou | “Lança as redes, confia em Mim” | Passaste e segredaste-
me: “vem”... | Onde iria eu sem Ti, Senhor | Se Tu falas e eu oiço o mar |  
Irei conTigo onde quer que vás | Onde quer que o vento sopre | Até ao dia em 
que o mar me levar | Eis aqui o amigo em quem Tu confiaste | E um dia Te negou |  
Por medo ou por traição, nem sei; | Mas olhaste e o mar se acalmou | Em Teu 
olhar, de novo encontrei | Noutra praia, o dia a nascer | Passaste e segredaste-
me, “vem”… | Refrão | Vi em ti a força e a ambição da rocha | Invencível eu, 
conTigo a caminhar p’lo mar | Mas um dia não entendi, baixaste p’ra me lavar 
os pés | Quem és Tu, Senhor, quem sou eu? | Passaste e segredaste-me, 
“vem”... | Refrão | Nem sei o que me aconteceu | Porque calhou ser eu a 
ter no barco alguém que eras tu | Só sei do antes e o depois | Do antes 
sensato e o depois a teu lado | Peixe meio-alado a voar no fundo do mar |  
No fundo do mar | Refrão
56 › Pai, que estás no Céu, | muito obrigado por tudo o que deste: | pelas 
flores, o Sol, a terra e o mar | e em nós todo o amor. | Fica connosco para 
sempre, neste dia, | ajuda-nos a caminhar com muita fé. (2x) | Pai, que estás 
no Céu, | faz brilhar tua luz sobre nós, | para às crianças falar | e a todos 
ensinar | a tua mensagem de amor. 
57 › Pai Santo eu Te adoro | Te ofereço a minha vida | Como eu Te amo | Jesus 
Cristo eu Te adoro | Te ofereço a minha vida | Como eu Te amo | Espírito Santo 
eu Te adoro | Te ofereço a minha vida | Como eu Te amo | Trindade Santa eu 
Te adoro | Te ofereço a minha vida | Como eu Te amo, como eu Te amo.
58 › Perdoa, Senhor, o nosso dia | A ausência de gestos corajosos | A fraqueza 
dos actos consentidos | A vida nos momentos mal amados | Perdoa o espaço 
que te não demos | Perdoa porque não nos libertámos | Perdoa as correntes 
que pusémos | Em Ti, Senhor, porque não ousámos | Contudo, faz-nos sentir |  
Perdoar é esquecer a antiga guerra | E partindo, recomeçar de novo | Como o 
sol que sempre beija a terra.
59 › Perdoa-me, Senhor | Às vezes esqueço que daí olhas por nós | E não 
me lembro de parar e ouvir-Te a voz | Ando num mundo em que não sinto |  
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Em que me escondo e em que minto | Fico menor | Ajuda-me, Senhor | A ver 
a esperança quando à volta tudo é dor | A ganhar força e a voltar a acreditar |  
Eu já perdi a confiança | Já não sou mais uma criança | Não sei sonhar | 
Perdoa-me, Senhor | Por fechar a minha mão sem a estender | Por não 
lembrar que devo dar sem receber | E em vez de sim Te digo não | Por isso 
peço o Teu perdão | Senhor
60 › Viste como te levou Iahweh | O teu Deus e Senhor | Por todo o caminho 
que percorreste | Até chegar a este lugar. | Permanece | Permanece em mim |  
Permanece em mim | Permanece em mim. | Assim a atrairei e a levarei |  
Ao deserto, falar-lhe-ei ao coração | Fora já dali eu lhe darei | Suas vinhas e o 
vale como porta de esperança | Refrão
61 › Piedade ó Deus, Tu que és tão bom | Tu que me chamas e me dás a mão |  
Liberta-me de todo o pecado | Salva a minha alma, dá-me o teu perdão. |  
Eu reconheço que tenho pecado | A minha vida tinge-me as mãos | É contra ti 
todo o mal que faço | E em ti ofendo também meus irmãos. | Cria em mim um 
coração bem puro | Faz-me sentir todo o teu amor | Nunca desvies teus olhos 
de mim | Faz dos meus passos, teus passos Senhor.
62 › Porque toda a vida vem de Ti | Em Tua luz, vejo a luz | Porque toda a vida 
vem de Ti | E Tua luz faz-nos ser a luz. | Que precioso é o Teu amor, senhor 
meu Deus | Mais do que a vida sim | E na sombra das Tuas asas buscarei | 
Refúgio e paz. | Refrão | Na abundância do amor me prostrarei | Ante o Teu 
trono, oh Deus | Nos Teus átrios com temor Te louvarei | Tuas graças senhor | 
Refrão | Na abundância dos Teus átrios gozarei | Como melhor festim | Do Teu 
rio de delícias beberei | Todo o melhor. | Refrão
63 › Há certos dias na vida | Em que tudo corre tão mal | Nem sequer 
distinguimos o bem e o mal | Então olhamos pró céu | Chamamos por Ti 
Senhor | E tudo se torna claro em nossos olhos. | Precisamos de Ti | Como a 
terra do céu para viver | Precisamos de Ti | Como o mar do céu para ter cor. |  
Tudo pode estar fácil | Sabemos o que fazer | Mas tudo é tão inútil se não 
compreendermos | Refrão
64 › Que este vinho e este pão | Sejam um traço de união | entre nós e o 
Senhor | E em cada hora do dia | haja um hino de alegria | Pr’a cantar o nosso 
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amor.(bis) | Nós oferecemos ao Senhor | neste cântico de amor | A nossa força, 
a nossa vida | Vem, ó Senhor, dá-nos a luz | na redenção da tua cruz, pl’a tua 
morte revivida. | Vem, ó Senhor, dá-nos a luz | na redenção da tua cruz |  
Vem ó Senhor dá-nos a luz | na redenção da tua cruz | p’la tua morte revivida.
65 › Quem é esta Senhora | Revestida de Sol | Tão branca como a neve |  
De estrelas coroada? | Ela, é a Imaculada | Mãe de Jesus | Ela é, nossa Mãe |  
Ela é… | Eis, ó Mãe | recebe a coroa | E junto a ela te ofertamos | nosso 
coração. | Mãe por Deus escolhida | trouxe-nos o Senhor | E sempre a seu 
lado | na redenção operou. | Refrão
66 › Quero louvar-te, com todo o meu ser | quero amar-te, Senhor, meu Deus |  
Viver do teu amor, encontrar tua vontade | quero louvar-te. | Quero adorar-te, 
só Tu, meu Senhor | quero servir-te, no mundo e ao meu redor | Viver do teu 
amor, encontrar tua vontade | quero adorar-te. | Quero sentir-te, perto de mim, 
Senhor | quero falar-te, de tudo o que sou | Viver do teu amor, encontrar tua 
vontade | quero sentir-te. | Quero louvar-te.
67 › Quero ser como tu,... | como tu Maria, | como tu um dia, como tu Maria. |  
Quero dizer meu sim... | Quero me consagrar... | Quero levar Jesus... |  
Quero aprender a amar... | Quero ser uma luz... | Quero seguir Jesus...
68 › Santo, santo é o Senhor | Senhor Deus do universo | O Céu e a terra 
proclamam | A vossa gló-o-o-ria. (bis)
69 › Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo | Cheios estão os céus e 
a terra da vossa glória, hossana | Hossana, hossana, hossana nos céus (bis) |  
Bendito o que vem em nome do Senhor | hossana nos céus, hossana.
70 › Senhor eu peço o Teu amor por nós | Sendo mais fácil conviver |  
Com atenção ouvimos Tua voz | Para podermos aprender | Ó Senhor dá-nos 
Tua graça e luz | Para com força caminhar | E carregando essa nossa cruz | 
Fica mais fácil suportar | Senhor ensina-me a viver | A dar e a receber | De Ti o 
que eu mereço | É tudo o que eu Te peço | Para continuar a poder caminhar | 
Para a frente. | Gosto tanto de Te ter aqui | Tudo fica bem diferente | Dou-Te a 
mão e vamos por aí | Falar de Ti a toda a gente | Refrão | Ó Senhor, dá-me a 
Tua mão | Que eu nunca diga não | Tu és a minha luz | És Tu quem me conduz |  
Até à eternidade, com toda a liberdade | Para sempre.
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71 › Senhor, aqui nos tendes | Juntos para Te amar | Só Tu conheces 
e entendes | Tudo o que temos para dar | Dor e pobreza, toda a alegria |  
Tanto sofrer e amar | Que a vida oferece e cria | Que a vida oferece e traz |  
Ó Cristo de braços cansados | Sem Ti Senhor que seria | A tormenta dos 
pecados | E o medo da manhã fria | Então, faz de nós ó Deus | Teu repouso e 
morada | E o amor dos que são Teus | Torna a terra abençoada | Faz ó Deus
72 › Senhor, tende piedade | Senhor, tende piedade | Senhor, tende piedade | 
Piedade de nós. | Cristo .... | Senhor ....
73 › Sinto que vem do céu um sopro leve | Um vento quente que nos aquece |  
Um sopro vivo que vem de Deus | Um vento que acalma o ser e envolve a 
alma | Do mesmo modo  | que o mar se acalma | Logo que as ondas | se vão 
deitar. | Sinto que vem do céu um amor imenso | Que se transforma em nuvens 
de incenso | Um amor suave que vem de Deus | Um amor que nos transforma 
e alumia | Tal como a noite dá vez ao dia | Quando as estrelas se vão deitar
74 › Tu nada temas | Nada te espante | Pois tudo passa | Deus nunca muda 
| A paciência | Tudo alcança | Quem a Deus tem | Nada lhe falta | Só Deus 
basta (4x)
75 › Aún en la tormenta | Aún cuando arrecia el mar | Te alabo, te alabo en verdad |  
Aún lejos de los míos | Aún en mi soledad | Te alabo, te alabo en verdad. | 
Pues sólo a ti te tengo Señor | Pues tú eres mi heredad | Te alabo, te alabo 
en verdad. (bis) | Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar | Te alabo, te 
alabo en verdad | Aún sin muchas palabras, aunque no sé alabar | Te alabo, 
te alabo en verdad. | Refrão
76 › Tu meu Deus a quem busco | Sede de Ti tenho na alma | Qual terra seca, 
qual terra seca | Sem água | Porque o Teu amor é melhor que a vida | Meus 
lábios querem cantar para Ti | E assim quero com a vida bendizer-Te | E levantar 
as mãos abertas para Ti | Refrão | Quantas vezes de noite, quando o sono se 
vai penso em Ti | E tranquilo me encontro à Tua sombra | Como uma criança, 
minha alma se aperta contra Ti | E segura a Tua mão me sustém | Refrão
77 › De mãos dadas como irmãos | Ao teu encontro vamos Senhor | Cada 
grão de trigo oferecido | Será o pão da nossa comunhão | A força do amor, a 
entrega com paixão | O canto que alegra o coração é para ti. | Vamos adorá-lo |  
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Temos um tesouro para dar | Que Maria seja a nossa estrela | Que guie o 
nosso caminhar | Somos a terra que Ela escolheu | Vamos ser fiéis à nossa 
missão | Que este fogo que todos levamos | Arda sempre, arda mais, arda 
imenso | Para o mundo iluminar! (Bis)
78 › Eu quero amar, eu quero ser | Aquilo que Deus quer | Sozinho eu não 
posso mais | Sozinho eu não posso mais viver | Eu quero viver eu quero fazer |  
Aquilo que Deus quer | Sozinho eu não posso mais | Sozinho eu não posso 
mais viver | Vem Espírito, Vem Espírito | Sozinho eu não posso mais | Sozinho 
eu não posso mais viver.
79 › Vem Senhor ensinar-me a rezar | Vem Senhor ensinar-me a esperar | 
Quero ter uma razão para viver | Algo em que acreditar | Eu só quero amar 
a Ti Senhor. | Então saberei | Qual o caminho a seguir | Encontrarei a razão 
de existir (bis) | Sei Senhor que um dia Tu virás | A este mundo que te pede 
amor e paz | Construir algo que a todos trará | A alegria de sentir, que esta 
vida mudará. | Refrão
80 › Venho para aprender a ser santo, | venho pedir, Senhor, a Tua ajuda. |  
Quero ser alegre e ser humilde, | sei que com fé a vida muda. |  
Perdoa-me, ensina-me, Senhor, | a ser melhor, a amar-te mais. (bis) | Venho 
com as minhas mãos vazias, | venho como um cego atrás da luz, | venho como 
criança perdida, | venho aprender a amar Jesus.
81 › 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 comecei com 
alegria a rezar.
82 › Vou-te mostrar que as árvores riem pra ti | Vou-te mostrar que as estrelas 
dão sinais de si | Vou-te mostrar que o sol te aquece e te abraça | E que tudo 
não passa do saber viver a contemplar. | Olha à tua volta e pensa em Deus | 
Aquele que deu tudo e tudo aos seus | Entrega o teu estar e o teu olhar | E sem 
o reparar, Ele vai-te abraçar | Vai-te ajudar… | Vou-te mostrar que isto basta 
pra viver | Vou-te mostrar que nada mais tu vais querer ter | Que nada mais tu 
vais querer ser | Apenas aquele que quer crescer. | Refrão
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Mensagem de Fátima, o Segredo

Vemos mais uma vez que a penitência leva à salvação, que a Cruz 
é meta e ponto de orientação da história. O Céu deu-nos assim em 
Fátima a graça de podermos ser Seus colaboradores na medida em 
que nos empenharmos em ser Seus consoladores. Certos de toda a 
Maternidade e Paternidade com que o Céu nos amou nas Aparições 
de Fátima, não esqueçamos a promessa que a Senhora nos deixou: 
“Por fim, o Meu Imaculado Coração triunfará.” A Mensagem de 
Fátima é um convite e uma escola de salvação. Como tal, não tem 
tempo nem lugar específicos, a não ser o tempo das nossas vidas e 
o lugar de todos os homens. Nossa Senhora diz aos Pastorinhos que 
vem do Céu. “Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os 
sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em acto de reparação pelos 
pecados com que Ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos 
pecadores?” E pede para rezarem o Terço todos os dias. Estão aqui 
as linhas mestras da Mensagem de Fátima. Porque ao mesmo tempo 
que nos apercebemos, com a nossa condição de pecadores, que 
somos responsáveis pelo mal “com que Deus é ofendido”, somos 
também convidados a ser responsáveis pelo bem. Nossa Senhora 
convida-nos a ser colaboradores do Céu, ensina-nos que está nas 
nossas mãos o privilégio de “consolar Nosso Senhor” através da 
incessante conversão dos nossos pecados, da oração constante 
(nomeadamente do Rosário) e da oferta de sacrifícios pela conversão 
dos pecadores. E como os Pastorinhos abraçaram esta missão!  
Se pensarmos nas três partes do Segredo de Fátima, podemos traçar 
uma ligação directa com os apelos da Mensagem de Fátima. Nossa 
Senhora começou por mostrar, por um breve momento, o Inferno 
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aos Pastorinhos e disse-lhes que é “para onde vão as almas dos 
pobres pecadores”. Torna assim presente a proximidade que todos 
nós temos do inferno. E diz-lhes o motivo pelo qual tiveram de passar 
por esse instante: para “salvar as almas”. Deus é o Infinito Amor 
e portanto apresenta logo a seguir uma forma de salvação. Como 
Pai que é, fá-lo através da Nossa Mãe, conduz-nos ao Seu regaço 
através da Devoção ao Imaculado Coração de Maria e da Comunhão 
Reparadora nos Primeiros Sábados (que aprofundou mais na 
Aparição de Pontevedra, em 1925). Porque é por intermédio d’Ela 
que poderemos aprender a consolá-l’O. E “se fizerem o que eu disser, 
salvar-se-ão muitas almas e terão paz”. Vem depois a terceira parte 
do segredo, cuja palavra-chave é o tríplice grito do Anjo: “Penitência, 
Penitência, Penitência!”. (Cardeal Ratzinger)

Vemos mais uma vez que a penitência leva à salvação, que a Cruz 
é meta e ponto de orientação da história. O Céu deu-nos assim em 
Fátima a graça de podermos ser Seus colaboradores na medida em 
que nos empenharmos em ser Seus consoladores. Certos de toda a 
Maternidade e Paternidade com que o Céu nos amou nas Aparições 
de Fátima, não esqueçamos a promessa que a Senhora nos deixou: 
“Por fim, o Meu Imaculado Coração triunfará.”
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História da Aliança de Amor

O que é a Aliança de Amor? 
É uma forma de viver a Consagração perfeita a Nossa Senhora. 
Sendo uma aliança, é um pacto mútuo mesmo sabendo que da 
parte de Maria recebemos muito mais do que aquilo que podemos 
dar. Pela Aliança fazemos com Ela um intercâmbio de corações, de 
bens e de interesses. 
É um caminho para renovar e viver a Aliança selada no baptismo  
e pela qual nos tornamos filhos de Deus, em Cristo. 
A Aliança de Amor com a Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
está unida a um lugar concreto que é o Seu Santuário e também 
está relacionada com a missão que daí Maria quer realizar no 
tempo de hoje: pela Aliança disponho-me a contribuir para a 
realização dessa missão.
Expressão desta Aliança é a frase “Nada sem Ti, nada sem nós”  
que significa o compromisso mútuo na realização da missão que 
Jesus nos confia.

Schoenstatt
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Schoenstatt

Graças originais do Santuário de Schoenstatt
O Santuário é um lugar de encontro com Deus, onde como no Monte 
Tabor, confessamos agradecidos: “É bom estarmos aqui” Mc.9,5
Tal como duma fonte, dele jorra constantemente um intenso 
manancial de graças. A í Nossa Senhora concede-nos, sobretudo, 
três graças próprias, no sentido da conversão interior. 
Graça do Acolhimento espiritual 
O Santuário é um lar onde Maria, como Mãe, nos acolhe no seu 
coração e nos dá a experiência de sermos amados e aceites,  
tal como somos e em qualquer situação em que nos encontremos. 
Ela conduz-nos ao coração de Deus Pai.
Graça da Transformação interior
O Santuário (berço de santidade) é a escola de Maria na qual E 
la, como Educadora, nos forma como baptizados autênticos que 
saibam unir a fé à vida. Pelo seu amor a nós, assemelha-nos a E la e 
transforma-nos à imagem de Cristo.
Graça do envio e da Fecundidade apostólica
O Santuário é um Cenáculo onde Maria, a Rainha dos Apóstolos, 
implora para nós a força do Espírito Santo que nos impele à missão. 
Ela envia-nos como seus aliados e torna fecundo o nosso serviço 
à Nova Evangelização, para a construção da Civilização do Amor.  
(Ela é a Grande Missionária e nós, seus instrumentos).
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Mãe Peregrina
A Mãe Peregrina é uma imagem de Nossa Senhora com a forma 
do Santuário de Schoenstatt. Através desta imagem, Maria vai ao 
encontro de quem a recebe, transportando consigo muitas graças.  
É a extensão da experiência espiritual do Santuário de Schoenstatt 
posta à disposição de todos e, por isso, temos nesta peregrinação cinco 
Mães Peregrinas por grupo, identificadas com a cor correspondente. 
Todos os peregrinos são convidados a caminhar parte do caminho 
com Nossa Senhora e a aproveitar esse tempo em silêncio  
ou convidando outros peregrinos à sua volta para rezar o terço e/ou 
cantar um cântico a Maria. Cada imagem traz consigo dois sacos: um 
com folhas em branco, para cada peregrino poder preencher, e outro 
para colocar os pedido, agradecimentos e entregas que podemos 
fazer a Nossa Senhora. No fim desta peregrinação, todos os papéis 
serão entregues no Capital de Graças do Santuário, e queimados  
no dia 18 seguinte. Ao receber ou passar a imagem diz-se o seguinte:
Quem entrega: Ela é a grande missionária…
Quem recebe: ...Ela fará milagres!

Atenção !
Nunca deixar a imagem sozinha! Quando me for passada, caminho 
com Ela o tempo que quiser e, depois, passo-a a outro peregrino, 
sugerindo que possa ler esta parte do guião e, o mais importante,  
 que possa aproveitar o tempo de caminho com a Mãe Peregrina!  
Ao final do dia, no último momento de oração em conjunto, 
deixamos todas as Mães Peregrinas no altar para serem recolhidas.  
No dia seguinte, de manhã, estarão novamente disponíveis para 
acompanhar os peregrinos na sua caminhada!

Schoenstatt
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Padre Josef Kentenich
1885-1968

Infância: Josef Kentenich nasceu em 1885, em Gymnich, perto de 
Colónia, Alemanha. Em 1894, entrou no orfanato de S. Vicente e, 
nessa altura, a sua mãe consagrou-o a Nossa Senhora. José, de 
oito anos de idade, acompanhou, muito conscientemente, esta 
consagração. Maria assumiu a sua educação e cuidado. "O que sou 
e o que em Schoenstatt surgiu devo-o à Mãe de Deus", declara assim 
o Padre Kentenich, ao lançar um olhar retrospectivo sobre a sua vida. 
A 25 de abril de 1897 fez a sua 1ª comunhão.
Juventude: Em 1904, entrou na sociedade dos Palotinos, onde 
fez o Noviciado. Durante anos, teve de suportar uma grave crise 
espiritual, que o leva quase ao esgotamento das suas forças. 
Intelectualmente muito dotado, é atormentado pelas perguntas: - "O 
que é a verdade? Posso conhecê-la?" Mas o seu amor a Maria não 
é atingido por essas dúvidas e incertezas que o afligem. Através da 
Mãe de Deus, encontra a saída da sua crise espiritual e, de um modo 
extraordinariamente profundo, Ela torna-o participante do seu amor a 
Deus e à humanidade
Sacerdote e diretor espiritual: Em 1910, recebeu a Ordenação 
Sacerdotal e começou a sua actividade como professor no Seminário 
Menor da sua comunidade, em Ehrenbreitstein. Desde 1912, trabalhou 
como director espiritual dos alunos do novo Seminário Menor em 
Schoenstatt / Vallendar, e mostra-se um pedagogo muito dotado. 
O seu objectivo pedagógico era claro e entusiasmava os alunos a 
tornarem-se personalidades firmes e livres, e a viverem santamente 
no meio do mundo moderno. O Padre Kentenich conduzia os alunos 
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a uma séria auto-educação e oferecia-lhes, sobretudo, Maria,  
como Mãe e Educadora.
Fundação de Schoenstatt: A 18 de Outubro de 1914, juntamente 
com alguns alunos, arriscou o primeiro passo para a fundação do 
Movimento de Schoenstatt. Numa pequena capela em Schoenstatt, 
selaram uma aliança com Maria – a Aliança de Amor. Ela contém 
o pedido à Mãe de Deus, para que esteja particularmente presente 
naquela Capela e actue como educadora do Homem Novo.  
Aqui surgirá um lugar de peregrinações e de graças para muitas 
pessoas, assim confiavam o Padre Kentenich e os jovens. Como 
contribuição para este objetivo, eles mesmos queriam oferecer uma 
vida radical de fé e de compromisso por Schoenstatt."Nada sem Ti, 
nada sem nós" era a fórmula breve para a comunidade de caminho 
com Maria, que começava. A ideia predileta da hora da fundação, aos 
poucos começava a tornar-se realidade. A Capela de Schoenstatt é 
hoje lugar de origem de um Movimento internacional para homens 
e mulheres, crianças e jovens, famílias e sacerdotes. Existem cerca 
de 180 Santuários de Schoenstatt em mais de 30 países do mundo. 
Campo de concentração: Entre 1941 e 1945, o Padre Kentenich 
esteve prisioneiro dos nacional-socialistas, primeiro na prisão 
de Coblença, depois no campo de concentração de Dachau.  
Também aí continua a trabalhar na missão da sua vida, anunciando 
aos homens o amor misericordioso de Deus, e ajudando-os, a que 
eles mesmos, com o auxílio de Maria, se tornem pessoas de um 
grande amor. Muitos prisioneiros, no meio do inferno de Dachau, 
puderam, através do Padre Kentenich, experimentar uma grande 
proximidade com Deus.

Schoenstatt
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Exílio: A 31 de Julho de 1951, o Santo Ofício decretou a suspensão 
do seu cargo de director do Instituto das Irmãs de Maria. A 30 de 
Setembro, foi decretada a sua saída de Schoenstatt e a 1 de 
Dezembro a sua saída da Europa. Chega a Milwaukee, EUA, a 21 
de Junho de 1952, lugar destinado pela Igreja para a sua residência. 
Aí permanece, afastado da sua Obra, até 1965. As autoridades 
eclesiásticas competentes examinaram a sua pessoa e a sua 
fundação. Durante os largos anos da sua ausência de Schoenstatt, o 
Padre Kentenich demonstrou a autenticidade do seu amor à Igreja e 
a fidelidade à sua Obra.
Últimos anos de vida: A 22 de Outubro de 1965, o Papa Paulo VI 
confirma a decisão de o reabilitar, retirando as anteriores proibições 
e permitindo a sua reaproximação à Obra de Schoenstatt. A 18 de 
Novembro, completava 80 anos. Na Noite Santa de 1965, regressou 
a Schoenstatt. No tempo que ainda lhe restava de vida trabalhou, 
ininterruptamente, na consolidação interna e externa do Movimento 
de Schoenstatt. Apesar de todos os compromissos, jornadas, retiros 
e, ainda, do sobrecarregado programa de trabalho diário, a sua 
preocupação foi sempre a pessoa. A sua profunda união com Deus e 
a paternal bondade que irradia proporcionam a muitas pessoas uma 
ideia do amor de Deus, nosso Pai.
A 15 de Setembro de 1968, o Padre Kentenich foi chamado por 
Deus para a eternidade, pouco depois da Santa Missa, pela primeira 
vez celebrada na nova igreja da Santíssima Trindade, no Monte 
Schoenstatt. No seu túmulo estão gravadas as palavras por ele 
escolhidas, das quais a sua vida é testemunho: “Dilexit Ecclesiam” 
(Amou a Igreja)

Schoenstatt
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Capital de Graças
A espiritualidade de Schoenstatt, desde a sua origem, baseia-se na 
contribuição humana unida à iniciativa divina. 
Nos Santuários de Schoenstatt, Deus derrama as suas graças por 
meio de Maria e esta deixa-se mover pela contribuição humana.  
Os sacrifícios pessoais, quando unidos ao sacrifício de Cristo  
têm um valor imenso e movem a Mãe e Rainha a derramar as 
graças da redenção de Cristo a toda a humanidade, ou seja, ofertas 
ao Capital de Graças são presentes de amor entregues a Nossa 
Senhora, a fim de que Ela os distribua àqueles que necessitam.
Capital de Graças é o nome dado ao “tesouro de graças” que Maria 
nossa Mãe distribui a partir do Santuário.

Capital de Graças da Peregrinação da Família 2019
O lema deste ano impele-nos a ser alegres. A nossa alegria  
está em Deus, um Deus que nos ama, que nunca nos deixa sós e que 
nos faz missionários de alegria!
E qual o símbolo que melhor caracteriza esta alegria cristã? A cruz! 
Sim, pode parecer estranho mas é na cruz que Jesus se entrega 
totalmente por cada um de nós, foi na cruz onde se deu a maior prova 
de amor já alguma vez vista, é na cruz que encontramos a alegria 
de sermos salvos!
O Pe. José Kentenich compreendia cada momento do dia como 
uma oportunidade única de causar alegria ao Pai, sendo, dessa 
forma, também um filho alegre. Dizia que todo e qualquer sacrifício 
é para que eu morra para mim mesmo e viva somente para o Pai.  
Tudo isso, diz ele, pode se unir ao sacrifício de Jesus e ajudá-Lo 
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a carregar a cruz: “Por minha vida de sacrifício, dá-me suprir o que 
falta em plenitude à cruz e ao sofrimento de Cristo”. 
(Rumo ao céu, p. 209)
No capital de graças da peregrinação iremos entregar todas  
as pequenas coisas sob a forma de um elástico de cor que vai ligar 
um prego ao outro. Desta forma, serei então uma ajuda para carregar 
a cruz de Cristo colorindo-a com as minhas pequenas vitórias, 
sacrifícios, encontros com Deus, que vou tendo durante o peregrinar.
“Servirei a Deus com alegria! Uma alegria que será consequência 
da minha Fé, da minha Esperança e do meu Amor...”(S. José Maria 
Escrivá, sulco 53). 
Em cada dia o grupo carregará uma cruz diferente. 
A cruz da FÉ que simboliza Deus que nos acompanha sempre, 
a cruz da ESPERANÇA de um Deus que nos ama mesmo nas 
nossas fragilidades e a cruz do AMOR que nos faz ir além fronteiras 
testemunhar a razão da nossa alegria.
No final as 3 cruzes formam a cruz da unidade, um dos símbolos mais 
característicos do nosso movimento. Uma cruz colorida com a marca 
de cada peregrino que expressa esta aliança de Deus connosco,  
o Cristo da Unidade que, na força do seu sacrifício e entrega, une o 
céu com a terra e a terra com o céu. 
Que Maria receba cada contribuição e as distribua por aqueles que 
mais precisam!

Schoenstatt
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Senhor, nosso Deus, 
Tu és Pai de misericórdia,

e tudo fazes por amor, 
mediante o amor e para o amor. 

Acreditamos que Tu amas cada um de nós com um amor pessoal,
e dás-nos o Teu “sim” bondoso e paternal. 
Em Jesus, somos os Teus filhos amados.

Sim, Pai! Somos a Tua alegria!

Hoje queremos responder 
ao Teu amor e cuidado com o nosso “sim” filial. 

Assim como Jesus nos ensinou
o caminho da filialidade,

procurando o que alegra o Teu coração de Pai,
queremos imitá-lo fazendo a Tua vontade.

Sim, Pai! Tu és a nossa alegria.

Na força do Espírito Santo, 
queremos caminhar com Maria.

Ela ensina-nos a ser
fortes e dignos, 

simples e bondosos,
irradiando amor, paz  e alegria. 

Sim, Pai! Torna-nos fontes de alegria para o mundo!
Ámen.

Oração da Peregrinação


