
 
GUIÃO SOBRE O PEDRÃO
“Para fazer como Nosso Senhor.”  
(Memórias da Irmã Lúcia, 44)
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INTRODUÇÃO

Nesta segunda semana iremos aprofundar em família o 
tema do perdão. 
Com o Anjo da Paz, a Jacinta aprendeu a repetir vezes 
sem conta: Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. 
Peço-vos perdão para os que não crêem, não adoram, 
não esperam e não Vos amam. Pedir perdão é estender, 
na vida dos outros e na nossa, caminhos de paz; é amar, 
continuando a albergar essa pessoa no coração e na 
oração, perdoando o mal que fez. Todos somos 
necessitados de perdão. Reconhecer isto, é o primeiro 
passo para aprender a dizer: perdoo. 
  Que neste mês de Maio, os Santos Francisco e Jacinta 
Marto nos contem como o perdão, apesar de difícil, é 
belo e cheio de luz.  
(do Podcast)

“À maneira que se aproximava, íamos divisando as 
feições: um jovem dos seus 14 a 15 anos, mais branco 
que se fora de neve, que o sol tornava transparente 
como se fora de cristal e duma grande beleza. Ao 
chegar junto de nós, disse:  
– Não temais! Sou o Anjo da Paz. Orai comigo.  
E a joelhando em terra, curvou a fronte até ao chão e 
fez-nos repetir três vezes estas palavras:  
– Meu Deus! Eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-
Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não 
esperam e Vos não amam.” 
(Memórias da Irmã Lúcia, 77)

DAS MEMÓRIAS DA IRMÃ LÚCIA:



ORAÇÕES EM FAMÍLIA PARA 
ESTA SEMANA
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Mãe de Misericórdia, ao começar este dia confiamo-
nos ao teu Coração, pedindo a graça de sabermos 
acolher com humildade as contrariedades que possam 
surgir e perdoar àqueles que possam vir a ofender-nos, 
porque, no teu Coração mora Jesus, a fonte do Amor 
que tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo 
suporta. Alimenta-nos desse Amor e reveste-nos de 
sentimentos de misericórdia. Amen.

Senhor Jesus, nossa força e nosso abrigo, fica 
connosco porque anoitece e o dia chega ao fim. 
Gostaríamos de repetir-te “obrigado” setenta vezes 
sete, por tudo o que nos deste neste dia. Senhor 
Jesus, quando nos ensinaste a rezar ao Pai do Céu, 
disseste-nos para pedirmos perdão, “assim como nós 
perdoamos”... Sabemos que algumas coisas que 
fizemos hoje entristeceram o teu coração e, por isso, 
queremos pedir-Te perdão: magoei alguém com os 
meus gestos ou palavras?; falei mal de alguém?; 
recusei-me a perdoar a alguém que me magoou? 
Jesus, pedimos a tua bênção para esta noite e 
amanhã faz-nos acordar na alegria da tua presença. 
Amen.

ORAÇÃO DA MANHÃ

ORAÇÕES EM FAMÍLIA PARA ESTA SEMANA:

ORAÇÃO DAS REFEIÇÕES

Bom Jesus, que na oração do Pai-Nosso nos ensinaste 
a pedir perdão pelas nossas ofensas, assim como 
perdoamos àqueles que nos ofendem, pedimos-Te que 
procuremos também o alimento da bondade e da 
misericórdia, para que o nosso perdão não encontre 
limites e seja conforme o teu Amor. Amen.

ORAÇÃO DA NOITE

Nesta semana rezamos pelos que vivem sozinhos e 
abandonados, para que encontrem, na sua solidão, a 
presença consoladora de Cristo e de sua Mãe 
Santíssima. 

INTENÇÃO



DA MENSAGEM DE FÁTIMA
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SABIAS QUE…

O Francisco apesar do 
amor imenso que tinha 
à Eucaristia, a “Jesus 
escondido”; não pôde 
fazer a primeira 
comunhão juntamente 
com as outras crianças. 
O pároco achou que 
ele não estava 
preparado, uma vez 
que o Francisco “desde 
as primeiras visões 
“atraído” como era 
pelo Senhor e por 
Nossa Senhora, 
começou a “distrair-
se”, pensando neles, 
até mesmo durante as 
lições do catecismo.”  
 
(cf. Franco Manzi em  
“As crianças-profetas-de 
Fátima”)

 “Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do 
in ferno ; l eva i as a lmas todas para o Céu 
principalmente as que mais precisarem.”  
 
(Nossa Senhora a 13 de Julho)

UMA ORAÇÃO DE FÁTIMA:




