
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSOS DIÁRIOS 
#peregrinopelocoração 
 
 
 

ABRIR O CORAÇÃO 
AO NOVO DE DEUS 

TRIDUUM DE MAIO 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

4. 
Celebrar a vida nova  



Hoje é dia 13 de maio. Neste maio aberto, em muito diferente do maio 
anterior, Fátima lançou-te o desafio de uma peregrinação interior, uma 
peregrinação essencial até ao mais íntimo de ti mesmo onde Deus espera 
por ti.  

Hoje és convidado a celebrar as maravilhas de Deus que, na sua 
misericórdia, revela a sua glória aos pequenos e frágeis e compraz-se em 
levantar os fracos, para lhes dar a sua vida nova e eterna. 

É a luz da Páscoa que brilhou em Fátima que te chama a levantar para 
celebrares este inestimável dom. 

Abre-te ao apelo desta luz. 

 

Então, por um impulso íntimo também comunicado, 
caímos de joelhos e repetíamos intimamente: 
— Ó Santíssima Trindade, eu Vos adoro. Meu Deus, meu 
Deus, eu Vos amo no Santíssimo Sacramento. 
Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora 
acrescentou: 
— Rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz 
para o mundo e o fim da guerra. 
Em seguida, começou-Se a elevar serenamente, subindo 
em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade 
da distância. A luz que A circundava ia como que 
abrindo um caminho no cerrado dos astros, motivo por 
que alguma vez dissemos que vimos abrir-se o Céu.» 

 

É também a ti hoje, como a Lúcia, Francisco e Jacinta, que é dirigido o 
apelo interior a colocares a tua vida inteiramente em Deus, a adorá-lo e 
a amá-lo em espírito e verdade. 

Deste encontro profundo deixa que emirja em ti o mesmo cuidado com 
que Deus se aproxima de todos os seus filhos e compromete-te, como 
Nossa Senhora pediu, a oferecer a tua oração e a tua vida todos os dias 
pela paz, pelo novo de Deus. 

 

 

« 



Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, 
rogai por nós. 

Santos Francisco e Jacinta Marto, 
rogai por nós. 
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