Eucaristia

Celebração da Eucaristia no Santuário de Fátima
No Santuário de Fátima, celebra-se diariamente a missa a várias horas e em lugares
diversos. Nestas celebrações eucarísticas, o Santuário lembra sempre as intenções de
todos os peregrinos que, física ou espiritualmente, rumam a este local. A estas une
algumas outras pelas quais se celebra regularmente, bem como aquelas que os
peregrinos especiﬁcamente solicitam.

Intenções oﬁciais
As intenções oﬁcias e regulares do Santuário são as seguintes:
Santo Padre (diariamente, às 11h00);
Associados do Movimento da Mensagem de Fátima (diariamente);
Benfeitores do Santuário de Fátima (nos dias 13, às 15h00).

Intenções particulares
As intenções de todos os peregrinos de Fátima são diariamente lembradas nas várias
celebrações da missa neste Santuário. Ainda assim, os peregrinos que o desejarem
podem pedir, junto dos serviços do Santuário (presencialmente ou pelo email
peregrinos@fatima.pt), a celebração de uma missa por uma intenção especíﬁca, cujo
estipêndio importa no valor de 10,00 € (dez euros). O Santuário emitirá, sempre que
pedido, um comprovativo de receção do estipêndio.
Dado o grande número de pedidos, nas missas do Santuário de Fátima as intenções não
são nomeadas publicamente nem nos é possível indicar a data precisa em que a
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intenção será recordada na missa.

HORÁRIOS
EUCARISTIA > Palavras-chave da mensagem de Fátima

«Depois, levantando-se, tomou de novo na mão o cálix e a Hóstia e deu-me a Hóstia a
mim e o que continha o cálix deu-o a beber à Jacinta e ao Francisco, dizendo, ao mesmo
tempo: – Tomai e bebei o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo.» / Memórias da Irmã Lúcia I.
13.ª ed. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 2007, p. 171.
«Tomou, então, o pão e, depois de dar graças, partiu-o e distribuiu-o por eles, dizendo:
“Isto é o meu corpo, que vai ser entregue por vós; fazei isto em minha memória.”
Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: “Este é o cálice da nova Aliança no
meu sangue, que vai ser derramado por vós.”» / Lc 22,19-2

www.fatima.pt/pt/pages/eucaristia
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