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 Novo 

Secretariado 

Paroquial em 

Santiago do 

Cacém 

diante do Sacrário na Igreja 

Paroquial. 

Como mensageiros, é nossa 

obrigação acolher este desafio 

que nos é proposto, ao longo 

do ano, continuar a exercitar a 

prática do Rosário, mas 

também fomentar a Adoração 

silenciosa diante do Sacrário, 

imitando S. Francisco Marto. 

Em fevereiro, celebrámos o 

Dia Mundial do Doente. Não 

esqueçamos os doentes e a 

importante missão de visitar 

os doentes. 

Na sua mensagem para este 

ano, com o título “Recebestes 

de graça, dai de graça”, o 

Papa Francisco pede que 

C elebrando, neste ano de 

2019, o centenário da 

morte de S. Francisco Marto, 

pastorinho de Fátima (4 de 

abril de 1919), reconhecendo 

a importância, o exemplo e o 

testemunho do pastorinho 

Francisco Marto, o tema 

escolhido para este ano é: 

“Consolai o vosso Deus!”. 

Este pedido do Anjo na sua 

terceira aparição, na Loca do 

Cabeço, encontrou grande 

acolhimento em S. Francisco 

Marto que, insistentemente, 

se recolhia sozinho para, no 

silêncio, consolar a Deus: 

rezando as orações do Anjo, o 

Terço, ou estar de joelhos 

tenhamos “gestos de dom 

gratuito como o bom 

samaritano”. À semelhança 

dos pequenos pastorinhos, 

através de gestos simples, 

façamo-nos presentes junto 

dos que mais sofrem. 

 

Pe. Daniel Guerreiro,  

Assistente 

Editorial: Consolar a Deus no silêncio como o Francisco 

Igreja Paroquial de Fátima 

23 de março: 

Retiro Quaresmal 
(Beja) 

-------------------- 
4 de abril: 

Terço pela Paz - Fátima 
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“Fátima...Contornos de Luz” 

encontro ir em direção à 

necessidade de formar 

mensageiros, através dos 

campos pastorais: Oração, 

Peregrinações e Doentes; 

sempre unidos à Diocese e à 

Paróquia, pois, não é um 

movimento separatista. Referiu 

ainda, que a Mensagem cabe 

em qualquer atividade 

apostólica. 

O Sr. Reitor do Santuário, 

Padre Carlos Cabecinhas, fez 

a primeira exposição, “Fátima 

à Luz do Evangelho de S. 

João”, falou da Mensagem 

como sendo uma revelação 

pública e privada, frisando que 

depois das revelações 

bíblicas, não há conteúdos 

novos a acrescentar. As 

reflexões privadas são 

revelações que procuram 

concretizar a vontade de Deus 

- frisou -, ainda que, as 

revelações estão ou não em 

sintonia com a Bíblia. Se não 

estiverem não têm valor. A 

mensagem é atual se 

mantivermos vivo o Evangelho 

que muitas vezes 

desvalorizamos. O 

aprofundamento da Mensagem 

faz-se à luz da mensagem 

bíblica. No centro está Deus. 

Nossa Senhora não veio para 

falar de si, mas da nossa 

relação com Deus que se 

revela a Si mesmo convidando-

nos a adorá-Lo. 

 O Sr. Padre João Paulo 

Quelhas, cujo tema versou 

sobre “Fátima pela Água e Pela 

Luz”, falou-nos dos elementos 

da natureza que provam as 

aparições: a luz, a água e o 

fumo. A mensagem de Fátima 

é dirigida às multidões. Não 

podemos viver a fé sozinhos. 

Como mensageiros somos 

convidados a chamar as 

multidões para serem cristãos. 

Concluiu, vindos a Cristo pelo 

batismo somos constituídos 

filhos de Deus, somos povo 

liberto do poder das trevas, 

para conhecermos a Deus 

como Pai. Não seremos 

homens de Deus se não 

orarmos. devemos fazer da 

oração o alimento de cada dia, 

ouvir a Deus não se trata do 

que dizemos mas do que 

ouvimos de Deus, é na oração  

N os  dias 17 e 18 de 

novembro de 2018, 

três elementos do 

Secretariado Diocesano do M. 

M. Fátima de Beja 

deslocaram-se a Fátima para 

participar no Colóquio 

“Fátima, Contornos de Luz”, 

organizado pelo Movimento 

da Mensagem de Fátima que 

teve lugar no Salão do Bom 

Pastor, no Centro Pastoral 

Paulo VI.  

Os trabalhos abriram com as 

boas vindas dadas pelo 

Assistente Nacional , que 

saudou todos os 

participantes. Fez uma 

pequena abordagem 

explicando a razão deste 

que nos deixamos envolver 

pela luz de Deus que, ilumina 

a nossa vida. Pelo batismo 

morremos para o pecado 

vivemos para Deus, (ao 

contrário do mundo), a nossa 

morte é a última Páscoa. 

A Drª. Madalena Fontoura 

falou-nos dos “Pastorinhos 

como novos discípulos”, esta 

exposição versou sobre o perfil 

dos pastorinhos, o Francisco 

dotado de um profundo desejo 

de agradar a Nosso Senhor 

pela Adoração daí, a grande 

vontade que tinha de passar 

todos os momentos possíveis 

junto do sacrário a fazer 

companhia a Nosso Senhor, a 

Jacinta criança viva e alegre 

mais preocupada em rezar e 

fazer sacrifícios para poderem 

ir muitas almas para o céu, 

Lúcia a pastorinha da 

esperança. Terminou dizendo 

que os pastorinhos são os 

novos discípulos. 

 Deixamos aqui este pequeno 

apontamento, testemunho do 

nosso agrado e gratos por 

podermos ter participado neste 

colóquio. 

 

Maria Iria Santos, presidente 
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momento de partilha sobre 

ambos os temas expostos. 

Durante a tarde ainda teve 

lugar a apresentação individual 

da Comissão Nacional de 

Apoio aos Peregrinos (Ordem 

de Malta, Cruz Vermelha 

Portuguesa, Proteção Civil, 

Bombeiros, Escuteiros, 

Movimento da Mensagem de 

Fátima e Associação dos 

Caminhos de Fátima), 

seguindo-se um plenário com 

estes intervenientes, os guias 

de peregrinos e os 

responsáveis diocesanos de 

Peregrinações do MMF. 

A tarde terminou com a 

celebração eucarística, 

presidida pelo Assistente 

Nacional do Movimento, Pe. 

Manuel Antunes, seguindo-se 

o jantar e depois o Rosário e 

Procissão de Velas no 

Santuário. No domingo pela 

manhã rezaram-se Laudes 

antes do pequeno-almoço, que 

foi precedido do plenário dos 

guias onde cada um expôs ao 

responsável pelo setor das 

peregrinações e ao Assistente 

Nacional do Movimento, as 

suas dúvidas, as suas 

sugestões. A Eucaristia 

Dominical teve lugar na 

Basílica da Santíssima 

Trindade, presidida pelo Pe. 

Francisco Pereira e, após esta, 

o almoço na Casa de Retiros, 

que encerrou o encontro. 

 

Tiago Pereira,  

MMF de Aljustrel 

T eve lugar na Casa de 

Retiros de Nossa 

Senhora das Dores, em 

Fátima, nos dias 26 e 27 de 

janeiro, o encontro nacional de 

guias de peregrinos a pé, 

organizado pelo Movimento da 

Mensagem de Fátima, 

reunindo cerca de 175 guias 

de peregrinos credenciados 

pelo Movimento e pelo 

Santuário, sendo oriundos de 

várias dioceses do país, 

alguns deles acompanhados 

pelos Responsáveis 

Diocesanos de Peregrinações 

do Movimento. Da Diocese de 

Beja estiveram presentes 

cinco guias, das paróquias de 

Aljustrel (3), Alvalade Sado (1), 

Vila Nova de Santo André (3) e 

Moura (2). Este encontro de 

formação coordenado pelo 

setor nacional das 

Peregrinações deste 

Movimento, iniciou com uma 

oração, seguindo-se a 

saudação pelo responsável 

nacional das peregrinações 

do MMF, e depois a 

apresentação do plano 

pastoral do Santuário de 

Fátima, pelo Pe. Francisco 

Pereira, capelão do Santuário, 

seguindo-se a intervenção do 

Diretor do Departamento dos 

Vigilantes e Sacristães, Dr. 

André Silva que explicou aos 

presentes como é organizando 

e onde é feito o acolhimento 

aos peregrinos no dia-a-dia do 

Santuário e nas grandes 

peregrinações, havendo um 

Conselho Diocesano do Movimento da 
Mensagem de Fátima de Beja 

proposta de atividades para a 

próximo ano, a nível 

diocesano. Também foram 

entregues aos diversos 

secretariados paroquiais os 

desdobráveis com o programa 

nacional nos diversos campos 

da pastoral assim como os 

boletins referentes ao ano 

2019. Os mensageiros 

presentes, convidados a 

fazerem intervenções, 

referiram as suas dificuldades 

assim como propostas de 

ação, nomeadamente a nível 

das peregrinações a pé ao 

Santuário de Fátima. 

O Conselho terminou com a 

Eucaristia concelebrada pelo 

nosso Bispo, sr. D. João, 

pelo sr. Padre Paulo do 

Carmo, assistente espiritual do 

M.M.F. de Santiago do Cacém 

e pelo sr. padre Manuel 

Antunes, do santuário de 

Fátima. 

Animados por este encontro, 

os mensageiros regressaram 

às suas casas com energias 

renovadas, animados com as 

palavras do assistente 

nacional que referiu que os 

pastorinhos não se abateram 

pelas dificuldades porque 

confiavam em Nossa Senhora. 

Basta fazermos o mesmo: 

lancemos mãos ao trabalho 

com os olhos postos na 

Santíssima Virgem, Mãe de 

Deus e nossa Mãe. 

 

Maria Iria Santos,  

presidente 

N o dia 27 de outubro de 

2018 reuniu-se o 

Conselho Diocesano do 

Movimento da Mensagem de 

Fátima da Diocese de Beja, no 

Seminário de Beja, com a 

participação do Sr. Bspo D. 

João Marcos e de membros do 

Secretariado Nacional que se 

deslocaram 

de Fátima, nomeadamente o 

Assistente Nacional, sr. padre 

Manuel Antunes, e os 

responsáveis dos campos da 

pastoral dos doentes e das 

peregrinações, nomeadamente 

o sr. Dr. Silvino e o sr. 

Francisco. 

Depois da saudação por parte 

da presidente diocesana, o sr. 

Bispo D.João Marcos 

tomou a palavra e falou da 

importância no M.M.F. para a 

evangelização na Diocese e o 

sr. padre Antunes deu 

palavras de ânimo para os 

mensageiros não se deixarem 

abater pelas dificuldades e 

seguir em frente, ao exemplo 

dos pastorinhos Jacinta, 

Francisco e Lúcia.  

Houve também um primeiro 

contato com o novo assistente 

espiritual diocesano do 

M.M.F., o sr. padre Daniel que, 

satisfeito com o cargo, 

manifestou a sua 

disponibilidade de serviço em 

favor do Movimento. 

Depois de uma breve 

apresentação das atividades 

realizadas no ano pastoral 

2017/2018, seguiu-se a 

Guias de peregrinos preparam peregrinações  
a Fátima em encontro nacional 
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Secretariado 

Diocesano de Beja 

do Movimento da 

Mensagem de 

Fátima 

Estamos na 
internet em:  

http://
sdbejammf. 
wordpress. 

com 

Programa da visita ao Santuário de 
Covadonga nas Astúrias (Espanha) 

parte teórica com a 

intervenção do sr. Padre 

Jorge Guarda que fez uma 

reflexão sobre o que é ser 

mensageiro apresentando 

os exemplos do Anjo, de 

Nossa Senhora e dos 

Pastorinhos, tendo as 

responsáveis das Zonas 

Norte, Centro e Sul feito 

intervenções a nível de 

preparação e realização de 

como fazer Adoração 

Eucarística com Crianças, que 

tiveram um cariz 

essencialmente prático. 

No domingo visitámos e 

percorremos os espaços dos 

Pastorinhos: da Igreja Matriz 

de Fátima percorremos os 

caminhos que os pastorinhos 

O  Secretariado de Beja 

esteve presente no 8º 

Encontro de Formação para 

Responsáveis do Setor das 

Crianças do Movimento da 

Mensagem de Fátima que se 

realizou em Fátima nos dias 

23 e 24 de fevereiro. 

Neste Encontro tivemos as 

intervenções do Presidente e 

do Assistente Espiritual do 

Secretariado Nacional do 

MMF, assim como do Vice 

Presidente Nacional e da 

Responsável Nacional do 

MMF do Sector das Crianças. 

O dia 23 foi inteiramente 

passado na Casa de Retiros 

de Nossa Senhora das 

Dores.Os trabalhos constantes 

do Programa tiveram a sua 

faziam quando iam da igreja 

para as respetivas casas, as 

suas casas e os seus 

diferentes espaços, e também 

os caminhos que percorriam 

quando levavam as suas 

ovelhas para as pastagens, 

nomeadamente a Loca do 

Cabeço e os Valinhos. 

Depois da última refeição em 

conjunto, regressámos às 

nossas casas conscientes das 

nossas responsabilidades, 

confortados pela bênção da 

Mãe e confiantes na 

intercessão dos Pastorinhos. 

Que a Virgem de Fátima e os 

Pastorinhos intercedam por 

nós junto de Deus para que 

estes dias frutifiquem em 

graças divinas. 

 

Inês Carvalho,  

Setor das Crianças 

A  presidente do 

Secretariado Diocesano 

de Beja, Maria Iria Santos, 

testemunhou, no dia 24 de 

fevereiro, na Igreja da 

Misericórdia de Santiago do 

Cacém, a cerimónia de 

compromisso do novo 

Secretariado Paroquial da 

cidade de Santiago do Cacém, 

na celebração presidida pelo 

pároco, padre Paulo do 

Carmo.  

Novo Secretariado 
Paroquial em 

Santiago do Cacém 

Encontro de Formação para  
Responsáveis do Setor das Crianças 


