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PEREGRINAÇÃO RÁDIO SIM – 21 DE SETEMBRO - 2016 

 

SAUDAÇÃO A NOSSA SENHORA 

Capelinha das Aparições 

10h30 

Cântico: 

Senhora um dia descestes 

à terra que em Vós confia: 

Descestes à Serra d'Aire, 

Em plena Cova da Iria. 

 

Refrão 

Salve Regina, Salve Regina 

Ora pro Nobis, Maria 

 

Nas mãos trazíeis o terço, 

Que pende da vossa imagem: 

Na fronte uma estrela de ouro, 

Nos lábios doce mensagem. 

 

Refrão 

Salve Regina, Salve Regina 

Ora pro Nobis, Maria 

 

Falando a três pastorinhos 

De cima duma azinheira, 

Pregastes a penitência 

Aos povos da terra inteira. 

 

Refrão 

Salve Regina, Salve Regina 

Ora pro Nobis, Maria 

 

Sacerdote: Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 

         Mais um vez estamos aos pés de Maria, na Cova de Iria, 

         E a nossa peregrinação, a peregrinação da Rádio Sim, tem mais uma vez  

        de começar aqui, na Capelinha das Aparições, numa saudação matinal, à  

        mãe de Deus e nossa Mãe. 



 

P
ág

in
a2

 

  

Leitor: Dina Isabel  

 

Nossa Senhora de Fátima, 

Mãe de Misericórdia, 

neste Ano Santo do Jubileu da Misericórdia 

e ao aproximarem-se os cem anos das vossas aparições na Cova da Iria 

a comunidade de jornalistas, animadores, técnicos e ouvintes da Rádio Sim 

vem ao vosso Santuário agradecer e louvar, confiar e reconhecer  

a infinita misericórdia de Deus. 

 

Como vós, queremos proclamar  

que a “misericórdia do Senhor se estende de geração em geração”,  

queremos abrir-nos a ela, pela conversão e pelo perdão, 

e concretizá-la na alegria de viver as obras de misericórdia. 

Pedimo-nos a graça de fazer chegar a todas as periferias 

o anúncio jubiloso do amor de Deus, 

a esperança que vence todas as adversidades, 

as palavras e a música que animam e interpelam, 

e que os laços nascidos deste diálogo que a rádio proporciona 

façam crescer a humanidade na paz e na justiça. 

 

Vimos confiar à vossa intercessão 

a Rádio Sim e todo o Grupo Renascença, 

os profissionais e todos os ouvintes, 

em especial os mais sós, que nunca esquecemos, 

para que tudo o que fazemos e somos 

exprima a ternura do amor e do serviço 

que nos ensinaste a viver com a vossa missão maternal. 

 

 

Maria, Mãe e Padroeira, 

ajuda-nos a ser “misericordiosos como o Pai”, 

a fazer muitas “pequenas coisas com um grande amor” (S. Teresa de Calcutá) 

reconhecendo em todos o rosto de Jesus. 

 

 

 



 

P
ág

in
a3

 

Sacerdote: Vamos rezar três Avé-Marias  

                  - Por todos nós reunidos neste Santuário, que viemos colocar as nossas dores e alegrias no 

colo de Nossa Senhora de Fátima… Avé Maria… 

 

        - Por todos os que gostariam de estar connosco neste Santuário, mas por motivo de doença ou 

qualquer outro impedimento, não conseguiram estar aqui neste dia… Avé Maria…  

 

         - Por todos aqueles lugares onde falta a paz e onde são urgentes gestos renovados de 

Misericórdia… Avé Maria…; 

 

 

Sacerdote: Benção… 

Encaminhemos agora os nossos passos para a Basílica da Santíssima Trindade, para a celebração da 

Eucaristia. 

 

 

Cântico: “A 13 de Maio” 

 

A treze de Maio 

Na Cova da Iria, 

Apareceu brilhando 

A Virgem Maria. 

 

Avé, Avé, Avé Maria! 

Avé, Avé, Avé Maria! 

 

A Virgem Maria 

Cercada de luz, 

Nossa Mãe bendita 

E Mãe de Jesus. 

 

Foi aos pastorinhos, 

Que a Virgem falou, 

Desde então nas almas, 

Nova luz brilhou. 

 


