1. Alojamento
Dado o grande volume de trânsito em Fátima, no dia 10 de manhã, e de
alguma dificuldade de os grupos chegarem em tempo útil, sugere-se que
os grupos venham mais cedo. O Santuário oferece alojamento, embora
precário e segundo as disponibilidades, aos grupos que o desejem, desde
que o peçam atempadamente. Os grupos que vierem na véspera poderão
contactar o Santuário, se precisarem de alojamento, indicando o número
de crianças (quantos meninos e quantas meninas) e de adultos (um por
cada 8 a 10 crianças), através do seguinte endereço: Serviço de Hospedagem, Santuário de Fátima | Rua Santa Isabel, 360 | 2495-424 FÁTIMA;
ou do seguinte email: hospedagem@fatima.pt.
2. Secretariado da Peregrinação
Encontra-se no Posto de Informações 2, situado junto às escadas da
entrada norte do Recinto.
3. Bonés
Recomenda-se que todas as crianças tenham um boné, para proteger
do sol. Haverá também bonés disponíveis nas lojas de artigos religiosos do
Santuário de Fátima, que poderão ficar para recordação.
4. Crianças perdidas
As crianças perdidas são acolhidas no Posto de Informações. Todas as
crianças deverão trazer a sua identificação e o contacto do responsável.

Programa da Peregrinação

DIA 9
18:00 - Visita aos locais das Aparições do Anjo e de Nossa Senhora:
Aljustrel, Loca do Cabeço e Valinhos (livre)
21:30 – Capelinha das Aparições:
Celebração: “Maria, a Mãe que nos abriga na sua Capelinha”
(Oferta de flores a Nossa Senhora; recitação do terço e procissão
das velas)
DIA 10
09:00 – Capelinha das Aparições:
Saudação e oferta de flores a Nossa Senhora
09:30 – Basílica da Santíssima Trindade:
Encenação: “Façam aqui uma capela”
10:00 – Capelinha das Aparições:
Recitação do Rosário
11:00 – Recinto:
Celebração da Eucaristia
15:00 - Basílica da Santíssima Trindade:
Encenação: “Façam aqui uma capela” (Em repetição)
Despedida: “Vai com Maria e constrói a casa de Deus”

PEREGRINAÇÃO
DAS C R I A N Ç A S
9 e 10 de junho de 2019
Santuário de Fátima

Façam aqui
uma capela

5. Assistência Médica
No Posto de Socorros, atrás da Azinheira Grande.
6. Antes de entrar no recinto
Os responsáveis das crianças devem aconselhá-las a comer, beber e ir à
casa de banho, para que possam estar bem durante a celebração da missa.
7. Entrada no recinto
Os corredores de entrada para os locais reservados às crianças, no
Recinto, abrem às 10:00. A partir das 10:45 as entradas fazem-se pelas
zonas laterais. Aos responsáveis dos grupos pede-se a colaboração para
manter uma atitude de silêncio dentro do Santuário.
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BOA VIAGEM!

Santuário de Fátima
Peregrinação das Crianças
Rua Santa Isabel, 360
2495-424 FÁTIMA.
Telefone: 249 539 600
Email: crianças@fatima.pt
www.fatima.pt
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Rev.dos Párocos,
Caros Catequistas,
Responsáveis de Grupos de Crianças,
Considerando que neste ano de 2019 celebramos o centenário da construção
da Capelinha das Aparições, satisfazendo o pedido de Nossa Senhora na aparição
de outubro de 1917—“Quero dizer-te que façam aqui uma capela”—e porque este
lugar se tornou “lugar de graça e misericórdia” para todos os que peregrinam até
este “Altar do Mundo”, foi escolhido para a Peregrinação das Crianças o lema:
“Façam aqui uma Capela.”
Com este lema, queremos ajudar as crianças a descobrir a Capelinha como o
coração do Santuário e meta de uma Igreja peregrina, que aqui se reúne para viver
e celebrar a sua fé, mas também para aprender, com Maria, a construir-se como
povo de Deus, construção espiritual onde Deus habita, nação santa, chamada
a proclamar as maravilhas de Deus (cf. 1 Ped 2,4-9). E, por tudo isso, despertar
nelas o sentido de gratidão pelo dom de peregrinarmos com Maria, ao encontro
do Senhor.

Celebração a caminho de Fátima

A experiência de peregrinar
É importante que as crianças comecem a perceber o sentido daquilo que é uma
peregrinação para o povo de Deus, a Igreja, e que também elas são Igreja peregrina
que avança numa peregrinação espiritual, rumo à casa do Pai, Deus. E que, para
tal peregrinação, são necessários alguns mantimentos e suportes: a água, que nos
lava e mata a sede de Deus (o Batismo); o pão, que nos sustenta e fortalece na fé (a
Eucaristia); o mapa ou roteiro, que indica o caminho certo para chegarmos à meta
(o livro da Palavra de Deus); o bordão, para nos apoiarmos no cansaço (o amor dos
irmãos). E, além de tudo isto, ter um coração sempre aberto para acolher aquilo que
Deus nos pedir ao longo do caminho…
Situar-se em estado de cristão-peregrino é fazer a experiência de caminhar assim
no quotidiano da vida. Despertar para estas realidades é tarefa da ação educativa de
todos nós, educadores cristãos.

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

A Campanha de Maio
Para estimular neste sentido, e em sintonia com a experiência de vida dos
Pastorinhos de Fátima, apresentamos uma campanha a ser vivida ao longo do
mês de Maio. Semana a semana, as crianças vão descobrindo a sua identidade de
pequenos peregrinos ao encontro do Senhor. E, à medida que realizam o que lhes
é pedido, vão construindo um símbolo que levarão para Fátima, a colocar junto
do altar no momento da celebração da Eucaristia. Quem não for em peregrinação
pode enviar o seu símbolo por quem for. Cada paróquia ou grupo poderá pedir as
campanhas que desejar, solicitando-as atempadamente para o contacto habitual:
Santuário de Fátima – Peregrinação das Crianças
Rua Santa Isabel, 360
2495-424 Fátima.
Email: crianças@fatima.pt;
Telefone: 249 539 600
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Catequista 1: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Ámen
Catequista 1: Quem me sabe dizer qual é o lema da nossa Peregrinação deste
ano? “Façam aqui uma capela”. Sabem quem fez este pedido? E a quem o
fez? E essa capela fez-se ou não? Sabem onde está? Exato: no Santuário de
Fátima. Faz este ano cem anos que foi construída, precisamente no lugar
onde Nossa Senhora descia para falar aos Pastorinhos. É a Capelinha das
Aparições.
E nós somos peregrinos. Saímos de casa para irmos até lá, reunir-nos com
muitos outros para rezar, cantar e celebrar a nossa fé em Jesus.
Vamos pedir a Nossa Senhora que nos acompanhe e caminhe connosco,
nesta viagem. Peçamos-lhe a cantar:

Catequista 2: O nosso lema diz que Nossa Senhora pediu que fizessem uma
capela. E fez-se. Mas, para quê? Seria só para ali nos reunirmos e rezar
juntos? Que vos parece? Sim. Mas temos que escutar a palavra do Senhor
para percebermos melhor o que é que Nossa Senhora mais queria com este
seu pedido. Escutemos com atenção:
Leitura da Palavra de Deus (cf. 1Ped 2, 4-9)
Vós não sois estrangeiros nem imigrantes, mas membros da casa de Deus
que tem como pedra principal o próprio Cristo Jesus. Nele, também sois
integrados na construção para formardes uma habitação de Deus. Como
pedras vivas entrais na construção de um edifício espiritual. Sois povo escolhido, nação santa, para proclamardes as maravilhas de Deus.
Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus
Catequista 1: Então, o que nos diz esta palavra do Senhor? Que não somos
estrangeiros para Deus, mas membros da sua família, desde o nosso
baptismo. Somos como que uma construção espiritual, onde Deus habita,
em que Jesus é a principal pedra viva, e nós também somos pedras vivas
que entram nessa construção. E que construção é essa? Essa construção
é um povo, a Igreja, à qual pertencemos: aquele povo que Deus escolheu
para proclamar a todos as suas maravilhas. Vejam como é importante a
missão dos que fazem parte dessa construção, como nós. Deste povo, que
é a Igreja! E, então que vos parece: não seria isso que Nossa Senhora mais

queria ao pedir que construíssem ali uma capela? Ou seja, um lugar onde
todos os peregrinos se reunissem e com Ela, a Mãe de Jesus, aprendessem
a ser melhor povo de Deus. E, que ao sair dali, fossem para as suas terras
proclamar as maravilhas que Deus fez em Fátima para benefício do mundo
inteiro… Tudo isto é muito maravilhoso, não acham?
Que os Pastorinhos de Fátima nos ajudem a amar muito o Pai do Céu que
nos fez membros da sua casa e seu povo santo. Peçamos-lhes a cantar:
Cântico: Cantemos alegres a uma só voz:
		
Francisco e Jacinta rogai por nós.
			
Salve, salve Pastorinhos, nosso encanto e alegria;
			
Salve, salve Pastorinhos, prediletos de Maria.
Catequista 2: Os Pastorinhos, principalmente o Francisco, de quem celebramos
também, este ano, o centenário da sua morte, não deixarão de nos ajudar
a sermos verdadeiros cristãos que querem construir a verdadeira casa de
Deus, que é a Igreja. Mas não dispensa o esforço que todos temos que fazer
para o conseguir: por exemplo, rezar mais e pedir a Jesus que nos dê um
coração amigo de todos; saber acolher ou outros; não se esquecer de ir à
catequese e à missa. E querer saber sempre mais das coisas de Deus, para
sermos capazes de perceber melhor o que Ele quer de nós.
Catequista 1: Em Fátima vamos aprender muito mais sobre isto de Nossa
Senhora pedir que fizessem ali uma capela. Precisamos é de estar muito
atentos a tudo o que lá se passar, e colaborar quando nos pedirem silêncio,
ou outras coisas. E tenho a certeza que, depois desta peregrinação, regressaremos a casa a saber muito mais coisas, para podermos contar aos pais
e a quem não veio à peregrinação, as maravilhas de Deus que descobrimos
em Fátima...
Vamos então em paz, e que Nossa Senhora e os Pastorinhos nos
acompanhem.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Ámen
Cântico:		
Senhora, um dia descestes, à terra que em vós confia,
			
descestes à Serra de Aire, em plena Cova da Iria.
		 Salve Rainha, salve Rainha, rogai por nós, ó Maria (bis)
Ou outro à escolha – de preferência os cânticos próprios desta Peregrinação, se
já forem conhecidos.
Se for oportuno, pode rezar-se o terço no resto da viagem
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