
ORAÇÕES DE FÁTIMA 

Orações ensinadas pelo Anjo 

«Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não 
crem, não adoram 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 Nosso Senhor 
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 do Seu 
Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-Vos a conversão dos 
pobres pecadores». 
 

Orações ensinadas por Nossa Senhora 

«Ó Jesus, é por Vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelo 
pecados pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria!» 
 

«Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno; levai as almas para o céu, 
princialmente as que mais precisarem» 
 

Para guardar na memória e no coração 

(Palavras deixadas por Nossa Senhora aos pastorinhos) 

«Quereis oferecer-vos a Deus(…) em ato de reparação pelos pecados com que Ele 
é ofendido e de súplica pela conversão dos pecados?» 

«Rezai o terço todos os dias.» 

«O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até 
Deus.» 

À passagem da imagem… 

À passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima as pessoas 
poderão ornamentar as suas janelas com colchas e as frentes das casas com 
plantas assim como poderão atirar petalas de flores… vamos receber a nossa 
Mãe com muito «CALOR HUMANO». 

As pessoas poderão esperar pela imagem, na Lomba da Maia, concentranso-se na 
Cova entrada do Burguete ou junto à ponte. Desde modo poderão vir atrás a pé 
acompanhando a entrada da imagem até à igreja Jubilar.  

12 a 15 de Janeiro de 2016 
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12 de Janeiro 

(Terça-feira) 

18h30 - Receção da Imagem Peregrina junto ao Salão 
da Ribeirinha- Ribeira Grande 

19h00 - Passagem da Imagem no interior das paróquias 
de Porto Formoso, São Brás, Maia e Lombinha da Maia 

Na Lomba da Maia subir-se-á o Burguete 

19h30 - Chegada da Imagem à igreja Jubilar 

20h30 -  Missa presidida por D. João Lavrador com a 
participação de todas as catequeses da Ouvidoria. 

Esta Missa será animada pelo Grupo Coral Cristo Rei - 
Lba da Maia 

22h00 - Recitação do Terço Meditado pela Legião de 
Maria 

22h00 - 24h00 estarão vários sacerdotes disponiveis 
para quem quiser receber o Sacramento da 
Reconciliação/ Confissão  

Nesta noite a igreja estará aberta para quem quiser 
rezar e estar com nossa Mãe de Misericórdia. 

 

 

 

 

 

13 de Janeiro 

(Quarta-feira) 

As escolas foram convidadas para fazerem, durante o 
dia, a visita à Imagem Peregrina de Nossa Senhora de 
Fátima 

19h00 - Recitação do Terço Meditado - Mensagem de 
Fátima 

20h00 - Missa presidida pelo Ouvidor com benção das 
velas do Ano Jubilar - à venda pela Cáritas. 

Esta Missa será animada pelo Grupo Coral do Porto 
Formoso 

20h30 - Concntração dos Ranchos dos Romeiros ao pé 
do Cemitério da Lomba da Maia 

21h30 - Chegada dos ranchos de romeiros da Ouvidoria 

22h00 - Recitação do Terço pelos romeiros 

22h45 - Exposição Santíssimo Sacramento 

24h00 - Encerramento da igreja 
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14 de Janeiro 

(Quinta-feira) 

08h00 - Abertura da igreja ao povo 

As escolas foram convidadas para fazerem, durante o 
dia, a visita à Imagem Peregrina de Nossa Senhora de 
Fátima 

19h00 - Missa presidida por D. João Lavrador e com 
presença de todos os grupos de jovens da Ouvidoria  

20h00 - Procissão de Velas  

21h00 - Concerto - Missa Mariana - Orfeão Edmundo 
Machado de Oliveira 

24h00 - Encerramento da igreja 

 

 

 

 

 

15 de Janeiro 

(Sexta-feira) 

08h00 - Abertura da igreja ao povo 

As escolas foram convidadas para fazerem, durante o 
dia, a visita à Imagem Peregrina de Nossa Senhora de 
Fátima 

14h00 - Recitação do Terço Meditado - Movimento 
Esperança e Vida da Ouvidoria 

15h00 - Missa de despedida da Imagem Peregrina 
presidida por D. João Lavrador 

16h30 - Saída da Imagem da igreja Jubilar rumo aos 
Fenais da Ajuda passando pela Ribeira Funda e Criação 

17h00 - Concentração das pessoas na Igreja Santos Reis 
Magos 

17h30 - Saída em procissão de Velas para a Lomba de 
São Pedro 

18h30 - Entrega da Imagem Peregrina à Ouvidoria do 

Compre as Velas do Ano Jubilar estarão à 
venda pelo pessoal da Cártitas e no dia 13 
faremos a benção destas velas na Missa de 

Nossa Saenhora de Fátima  - 1€ 


