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“Vai, filho que Deus te proteja: são as palavras da mãe” 

 

 

 

 

 



 

 

Nos dias 4 a 12 de Outubro de 2016, o Movimento da Mensagem de Fátima, 

diocese de Coimbra, realizou uma peregrinação de autocarro, passando por  

Lourdes, Barcelona (Montserrat), Madrid (Avila) e Roma, onde  participou no 

Jubileu Mariano, nos dias 7,8 e 9 de Outubro de 2016.  

Esta peregrinação teve a participação de 41 peregrinos, pertencentes a 

Semide, Casével, Sebal, Condeixa, Cernache, Figueira da Foz, Coimbra ( S. 

Martinho do Bispo, S. José) Mira,  Soure, Ceira, Friúmes, contando com o Sr. Padre  

Germano a nível espiritual e, na logística, com a agência de viagens Beta 

Viagens. 

Foi elaborado um roteiro que foi entregue a cada peregrino, onde constavam 

todas as informações da peregrinação e  três mensagens;  uma do Sr, Bispo de 

Coimbra D. Virgílio Antunes; outra, do assistente diocesano do Movimento da 

Mensagem de Fátima, Pe. João Castelhano;  outra, do Presidente Diocesano 

do Movimento da Mensagem de Fátima, Dr. Pedro Silvestre Madeira.  

Do Sr. Bispo “MENSAGEM POR OCASIÃO DA PEREGRINAÇÃO A ROMA DO 

MOVIMENTO DA MENSAGEM DE FÁTIMA DA DIOCESE DE COIMBRA,  

NO ANO SANTO DA MISERICÓRDIA 

 



Estimados peregrinos! 

O Ano Santo da Misericórdia constitui um tempo privilegiado para 

acolhermos a grande notícia do amor de Deus, que somos convidados a repartir 

com os outros. 

Deus comove-se na Suas entranhas de misericórdia e alegra-se por um só 

pecador que se arrepende, pelo filho que regressa à casa do pai. Esse pecador 

é cada um de nós, esse filho sou eu e és tu. 

Em Fátima, Nossa Senhora anunciou ao mundo a graça e a misericórdia 

de Deus, que quer salvar todos os homens. Convidou-nos a rezarmos e 

sacrificarmo-nos para que os pecadores se convertam à misericórdia de Deus e 

acolham o dom do seu amor. 

Desejo-vos feliz peregrinação à Porta Santa do jubileu da misericórdia, 

em Roma, e disponibilidade para percorrer os caminhos da conversão, com o 

auxílio de Nossa Senhora de Fátima, Mãe de Misericórdia. 

Em sinal de comunhão profunda com a Igreja Diocesana de Coimbra, 

convido-vos a pedir a intercessão dos santos Apóstolos Pedro e Paulo para as 

nossas necessidades, especialmente as vocações sacerdotais. 

Invoco para todos os peregrinos a bênção de Deus. 

Com muita amizade e estima, 

O vosso bispo 

Virgílio Antunes 

 

Do Assistente Diocesano: 

  É com espírito de peregrinos que o Grupo dos Mensageiros vai a Roma. Para 

saborear o abraço da misericórdia do Pai. Para, fiéis à mensagem da Mãe em 

Fátima, que tanto pediu que se rezasse pela conversão dos pecadores, serem 

mais corajosos na sua missão de mensageiros da misericórdia e do perdão. 

Com votos de ótima viagem e pedido das vossas orações”. 

 

Do Sr. Presidente Diocesano:   

 

“Uma Peregrinação Jubilar a Roma, no Ano Santo da Misericórdia, é uma 

oportunidade única para celebrar, em Comunhão com toda a Igreja Universal 

(Una, Santa, Católica), a Misericórdia de Deus pelos Homens e pelo Mundo. 

Sendo o Movimento da Mensagem de Fátima um Movimento da Igreja, de 

carisma mariano, surgiu, em boa-hora, a vontade de participar no Jubileu 

Mariano e, felizmente, o sonho torna-se agora realidade. 



    Todo o Mensageiro de Nossa Senhora de Fátima é um Peregrino de Fátima e 

hoje alguns tornam-se Peregrinos de Roma para rezarem juntos com o Papa 

Francisco. Todos os Mensageiros de Fátima da Diocese de Coimbra unem-se 

espiritualmente, em oração, aos peregrinos que partem rumo a Roma. 

Votos de uma ótima peregrinação, pedindo as vossas orações junto dos túmulos 

de São Pedro e do Peregrino de Fátima, São João Paulo II, para que o 

Centenário das Aparições de Fátima, em 2017, seja um momento marcante 

para toda a Igreja de Portugal” 

O porquê desta peregrinação?  

A peregrinação é um caminho visando o arrependimento e a preparação para a 

renovação interior, que os fiéis fazem seguindo os passos de Jesus. Contudo, é 

também um caminho “material”, pois, para receber a indulgência jubilar é preciso 

ir em peregrinação a Roma e dirigir-se a uma das basílicas papais, que são: São 

Pedro, São João de Latão, São Paulo e Santa Maria Maior. 

O que é um jubileu? 

A celebração do Jubileu católico tem origem no Jubileu hebraico, onde, a 

cada 50 anos, durante um ano, chamado ano sabático, os escravos eram 

libertados, as dívidas eram perdoadas e as terras deixavam de ser cultivadas, 

entre outras coisas. Estas comemorações são referenciadas na Bíblia, 

nomeadamente em Levítico (LV 25,8). Na tradição católica, o jubileu tem 

também a duração de um ano, mas tem um sentido mais espiritual, consistindo 

no perdão dos pecados dos fiéis que cumprem certas disposições eclesiais 

estabelecidas pelo Vaticano (Indulgências). 

O Jubileu, ou Ano Santo, é um ano dedicado à remissão dos pecados e suas 

penitências, que se baseia nas tradições do Antigo Testamento. A palavra “Jubileu” 

vem do termo hebraico “yobel”, indicando o som do berrante, emitido pelo chifre 

do bode. 

É um ano de ensinamento, de solidariedade, esperança, justiça e  compromisso de 

servir a Deus com alegria e na paz com os irmãos. 

O Jubileu ordinário acontece de acordo com os prazos estipulados, normalmente 

a cada 25 anos, ao passo que  oJubileu extraordinário é promovido conforme um 

determinado evento especial e sua duração varia de alguns dias até um ano. O 

costume de anunciar Jubileus extraordinários remete ao século XVI.  

Alguns exemplos de Jubileu ordinário são os de 2000 e de 1975. O  Jubileu  

extraordinário, porém, é como o dedicado para a Misericórdia, anunciado pelo 

Papa Francisco, de 8  de dezembro de 2015, dia da Imaculada Conceição, com 

a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, e o encerramento do Ano 

Santo,  a 20 de novembro de 2016, com a  celebração também do 50º aniversário 

da conclusão do Concílio Vaticano II. Em toda a história da Igreja Católica, foram 

decretados 26 Jubileus. Este é o primeiro jubileu desde aquele que foi convocado 

por João Paulo II, em 2000, para assinalar o início do terceiro milénio. 



Os ritos que caracterizam o Jubileu são: a bula papal e a abertura da Porta 

Santa 

Abertura da Porta Santa:  trata-se de uma porta que fica aberta apenas durante 

essas ocasiões, permanecendo trancada nos outros anos. 

Outras quatro arquibasílicas de Roma também possuem uma Porta Santa, a saber: 

São Pedro, São João de Latão, São Paulo  e Santa Maria Maior. 

O Papa apela  a que a celebração do Jubileu da Misericórdia seja vivido em 

todas as igrejas particulares e não apenas em Roma. É como se a igreja, em 

todo o mundo, se juntasse à música de louvor ao Senhor.“A porta da 

Misericórdia de Deus está sempre aberta de par em par para todos”. 

Neste sentido, o pontífice disse que a Porta Santa da Misericórdia é o ponto de 

encontro entre “a dor da humanidade e a compaixão de Deus” e, depois de 

atravessada, dá-se a peregrinação na misericórdia de Deus. 

“A poderosa palavra de Jesus pode levantar-nos e também realiza em nós a 

passagem da morte para a vida. A Sua palavra faz-nos reviver, dá esperança, 

reavivando corações cansados, abre para uma visão do mundo e da vida que 

vai além do sofrimento e da morte”, desenvolveu. 

O Santo Padre dedicou três dias aos Mariano e chamou-lhes “Jubileu Mariano” 

e afirmou que pedir a intercessão de Maria, rezando o rosário, é abrir o coração 

a uma história de salvação que está sempre aberta e atual. A partir de Maria , 

abrimos o nosso coração a Deus, descobrimos quão atentos deveremos estar 

às necessidades dos outros e encontramos a força para consolar os que estão 

na atribulação”. 

  

A mensagem de Fátima está intimamente ligada à misericórdia e mudança de 

coração, pedindo aos cristãos que rezem pela transformação do coração, pela 

conversão e abertura de coração. 

A mensagem de Fátima convida a confiar nesta promessa de auxílio: “A nossa 

liberdade deixa-se continuamente desviar de Deus. Mas, desde que Deus 

passou a ter um coração humano e deste modo orientou a liberdade do 

homem para o bem, para Deus, a liberdade para o mal deixou de ter a última 

palavra. O que vale, desde então, está expresso nesta frase: “ No mundo tereis 

aflições, mas tende confiança! Eu venci o mundo” (Jo 16,33) (J. Ratzinger). 

Nas aparições,  e depois delas, a Virgem Maria, pela sua intercessão junto de 

Deus, pode alcançar o perdão e a graça da conversão para aqueles que, 

sinceramente arrependidos, os supliquem. 

A Virgem Maria convida os Pastorinhos, através deles todos nós, a implorar a 

graça da conversão dos pecadores, nos quais também estamos incluídos, 

mediante a oração, a aceitação e a oferta dos sacrifícios da vida, a devoção 

ao Imaculado Coração de Maria, a oração do rosário e a comunhão 

reparadora nos cinco primeiros sábados. Quando Lúcia pediu a conversão de 

http://www.touristico.it/blog/italia-central/lazio/roma/visitar-a-basilica-de-sao-pedro


alguns pecadores, Nossa Senhora respondeu.”É preciso que se emendem, que 

peçam perdão dos seus pecados”. 

A peregrinação iniciou-se ás 21 h, no seminário maior, com a Missa concelebrada 

pelo Sr.  Padre João Castelhano e   Padre Germano. 

Chegada a Lourdes, pelas 13 horas 

Lourdes ou Lurdes (em francês Lourdes) situada nos  Altos Pirenéus. Tem uma 

área geográfica de 37 km². Em Lourdes, numa pequena gruta junto 

ao Gave (ria chuelo) de Pau, terá  aparecido algumas vezes a Virgem Maria 

apareceu algumas vezes a uma menina de nome Bernadette Soubirous (1858). 

Após aprovação da Igreja Católica, Lourdes tornou-se uma das localidades de 

maior destaque em toda a França. Hoje em dia, o Santuário de Lourdes é um 

dos maiores centros de peregrinação do mundo católico. 8 milhões de 

peregrinos viajam a Lourdes todos os anos, para visitar o Santuário de Nossa 

Senhora de Lourdes, especialmente pessoas com doenças que procuram a 

cura, rezando, bebendo e tomando banho nas águas. 

A gruta de Lourdes: é uma escura caverna onde Maria apareceu a Bernadette, 

a  3 de junho de 1858. Escolheu-a porque, segundo ela dizia, era a mais 

ignorante de Lourdes. Este lugar também foi onde surgiu uma fonte de água 

pura, que não se esgote desde 1858. Nossa Senhora pediu a penitência e a 

oração. 

Participámos na procissão da bênção dos doentes, com milhares de doentes 

em cadeiras de rodas e macas, transportados pelos voluntários do santuário, 

durante a tarde e á noite, na procissão das velas, com a participação de muitos 

jovens de todo o mundo, com as “tochas” acesas. 

Visitámos a casa onde a vidente Bernardette viveu com a sua família, na rue 

des Petits-Fossés. 

Bernadette Soubirous nasceu em 7 de janeiro de 1844.  

No tempo das aparições, o  pai, que era dono de um moinho, estava arruinado. 

Moravam de graça numa cela abandonada da cadeia da cidade. Bernadette 

colhia gravetos para aquecer  a  cela e a mãe cozinhava a sopa. 

Bernadette Soubirous, de apenas 14 anos, alegou ter tido algumas visões da 

Virgem Maria em uma gruta rochosa. Dalí, orientações divinas a conduziram até 

uma fonte na Grotte de Massabielle. A história conta que a Virgem apareceu 

cerca de 18 vezes à menina. Após as aparições, Santa Bernadette fez-se freira 

no convento de Saint-Gildard, Casa Mãe das Irmãs da Caridade de Nevers na 

França, onde faleceu em 16 de abril de 1879. O seu corpo está milagrosamente 

incorrupto, com as articulações flexíveis e pode ser venerado numa bela urna 

de cristal na capela do convento.  

Desde sua última visão, em 1862, os peregrinos visitam a gruta, para lá deixarem 

as muletas e encher garrafas com a água milagrosa. As visões de Bernadette 

foram reconhecidas pelo Vaticano e ela foi beatificada em 1933. 
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Chegada a Roma, pela madrugada de dia 7 de outubro de 2016,  com muita 

chuva e vento. 

Visitámos o museu do Vaticano,  com os seus 53 salões repletos de obras 

históricas e arte sacra; observámos as esculturas e mosaicos da Roma antiga, os 

famosos frescos de Michelangelos, a libertação de S. Pedro, por Rafael, o Juizo 

final de Michelangelo, as elegantes  tapeçarias, descemos a espetacular 

escadaria em caracol de Giuseppe Momoa. A  Capela Sistina, onde se realiza 

o conclave para a eleição do novo papa e em cujo teto Miguel Ângelo colocou 

o seu talento à vista de todos.  

Visitámos a Roma Imperial, cidade eterna, conquistamos o património cultural 

e artístico, fizemos a  viagem pela história, descobrindo a. Basílica de S. Paulo, 

passando pela porta santa. Em todas estas basílicas, para se puder entrar, 

teremos que passar por um controlo apertado de detetor de metais, na 

presença de policias e exército armados. 

 

Pela manhã do dia 8 de outubro participamos na peregrinação para a Porta 

Santa da Basílica de S. Pedro, desde a via da reconciliação, com a recitação 

do terço. 

No sábado  de tarde,  assistimos na Praça de S. Pedro, a orações e 

canticos marianos e à Procissão das delegações provenientes de todo 

o mundo representando os santuários dedicados à Fé Mariana. A 

encerrar a procissão. o ícone Salus Popoli Romani (protetora do povo 

romano,  a Virgem com o menino ao colo). A imagem peregrina de 

Nossa Senhora de Fátima, no  andor com rosas brancas a decorar, 

também esteve presente e foi colocada no altar, junto ao Ícone de 

Roma e ao Santo Padre, permanecendo  juntas durante todas as 

cerimónias. 

 

Participámos também na Vigília na Praça de São Pedro, com a 

presença do Papa Francisco, momento muito emocionante, onde o 

nosso guia espiritual, (P.Germano ) teve a honra de ser convidado para 

cumprimentar o Santo Padre, assim como o Reitor do santuário de 

Fátima Padre Cabecinhas. 

 

 

No domingo, dia 9, pelas 7.30 horas, hora de entrada no recinto com longas filas 

de espera, e ás 10.30 h participámos na Santa missa com o Santo Padre, na 

Praça de S. Pedro. No final, o Santo Padre passou no recinto no papamóvel a 

saudar os peregrinos. 

Em Roma visitámos o Castelo Santo Ângelo, o coliseu e a Fontana de Trevis 



Em Barcelona: 

Visita á cidade de Barcelona, famosa catedral da sagrada família, as rambla  e 

o espaço HardRock. 

Sagrada Família, é um grande templo católico da cidade de Barcelona, 

desenhado pelo arquiteto  Antoni Gaudí, e considerado por muitos críticos 

como a sua obra-prima e expoente da arquitectura catalã modernista,  

financiado unicamente por contribuições privadas. O projeto foi iniciado 

em 1882 e assumido por Gaudí em 1883, quando tinha 31 anos de idade, 

dedicando-lhe os seus últimos 40 anos de vida, sendo os últimos quinze de forma 

exclusiva. A construção foi suspensa em 1936 devido à Guerra Civil Espanhola e 

não se estima a conclusão para antes de 2026, centenário da morte de Gaudí. 

O templo, quando estiver terminado, disporá de 18 torres: quatro em cada uma 

das três entradas-portais, a jeito de cúpulas; irá ter um sistema de seis torres, com 

a torre do zimbório central dedicada a Jesus Cristo, de 170 metros de altura; 

outras quatro ao redor desta, dedicadas aos evangelistas, e um segundo 

zimbório dedicado à Virgem Maria.  

As “Ramblas” são um tipo de rua larga, típicas da Cataluña. Visitar Barcelona é 

quase sinónimo de ramblejar, termo que significa “andar para cima e para 

baixo nas Ramblas”. Embora as Ramblas sejam uma única avenida de 

Barcelona, esta é, na verdade, composta por várias partes, onde  encontramos  

cenários diferentes no seu percurso para sul. 

Na visita a Montserrat, assistimos na Basílica da Virgem de Montserrat, às 13h, ao 

canto da Escalonia, coro de vozes de meninos de Montserrat, mundialmente 

conhecido. 

O Mosteiro do Monte Serreado, em catalão, Abadia de Montserrat, localizado 

no  Monte Serreado,  na província de Barcelona, na Catalunha, é um mosteiro 

beneditino que abriga a famosa imagem de Nossa Senhora do Monte 

Serreado, a padroeira da Catalunha. 

 

O mosteiro foi construído na Idade Média, ao redor da gruta onde teria sido 

encontrada a imagem de Nossa Senhora de Monte Serreado, em 880. Foi 

destruído por tropas francesas em 1811, por ocasião da Guerra Peninsular. Foi 

reconstruído em 1844. Durante a ditadura de Francisco Franco, que reprimiu 

o nacionalismo catalão, em meados do século XX, o mosteiro foi um reduto 

da cultura catalã. 

Visitámos a Basílica de la Moreneta, (Virgem de Montserrat) ao lado do mosteiro. 

Esta visita é feita através de escadas de pouco espaço, a imagem está virada 

para dentro e permite tocar na mesma. 

 

 

Em Madrid: 

É a capital e a maior cidade da Espanha. Tem uma população de 

aproximadamente 3,3 milhões de pessoas, com uma área metropolitana com 
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cerca de 6,5 milhões de habitantes.  É  uma cidade onde tudo acontece e com 

grande oferta de entretenimento, teatros, bares, restaurantes e atividades 

recreativas em geral. 

 

Em Ávila: 

É uma cidade espanhola, muralhada, e apresenta-se fortemente marcada pela 

história, sobretudo dos séculos XII e XV. A muralha, com 2,5 km de extensão, 

possui várias portas e 88 torres redondas, dispostas de 20 em 20 metros. As portas 

de Alcazar e de S. Vicente localizam-se na parte mais antiga, voltada a oriente, 

sendo a mais monumental; na sua face norte apresenta reminiscências 

mouriscas. A cidade foi ocupada pelos Árabes no século VIII e conquistada por 

D. Afonso VI em 1088. 

 

Chegada a Coimbra no dia 12-10-2016 pelas 19,30h com uma certeza: valeu a 

pena arriscar, foi muito gratificante. 
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