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Senhora Nossa 

e Mãe de todos os homens e mulheres, 

aqui estou como um filho 

que vem visitar sua Mãe 

e o faz na companhia 

de uma multidão de irmãos e irmãs. 

Como sucessor de Pedro, 

a quem foi confiada a missão 

de presidir ao serviço 

da caridade na Igreja de Cristo 

e de confirmar a todos na fé 

e na esperança, 

quero apresentar ao vosso 

Coração Imaculado 

as alegrias e esperanças 

e também os problemas e as dores 

de cada um destes vossos filhos e filhas, 

que se encontram na Cova da Iria 

ou nos acompanham de longe. 

  

Mãe amabilíssima, 

Vós conheceis cada um pelo seu nome, 

com o seu rosto e a sua história, 

e a todos quereis com 

a benevolência maternal 

que brota do próprio coração de Deus Amor. 

A todos confio e consagro a Vós, 

Maria Santíssima, 

Mãe de Deus e nossa Mãe. 

Cantores e assembleia: Nós Te cantamos e aclamamos, Maria. (v. 1) 

Santo Padre: 

O Venerável Papa João Paulo II, 

que Vos visitou três vezes, aqui em Fátima, 

e agradeceu a «mão invisível» 

que o libertou da morte 

no atentado de treze de Maio, 

na Praça de São Pedro, há quase trinta anos, 

quis oferecer ao Santuário de Fátima 

uma bala que o feriu gravemente 

e foi posta na vossa coroa de Rainha da Paz. 

É profundamente consolador 

saber que estais coroada 

não só com a prata 



e o oiro das nossas alegrias e esperanças, 

mas também com a bala 

das nossas preocupações e sofrimentos. 

  

Agradeço, Mãe querida, 

as orações e os sacrifícios 

que os Pastorinhos 

de Fátima faziam pelo Papa, 

levados pelos sentimentos 

que lhes infundistes nas aparições. 

Agradeço também todos aqueles que, 

em cada dia, 

rezam pelo Sucessor de Pedro 

e pelas suas intenções 

para que o Papa seja forte na fé, 

audaz na esperança e zeloso no amor. 

Cantores e assembleia: Nós Te cantamos e aclamamos, Maria. (v. 2) 

Santo Padre: 

Mãe querida de todos nós, 

entrego aqui no vosso Santuário de Fátima, 

a Rosa de Oiro 

que trouxe de Roma, 

como homenagem de gratidão do Papa 

pelas maravilhas que o Omnipotente 

tem realizado por Vós 

no coração de tantos que peregrinam 

a esta vossa casa maternal. 

  

Estou certo que os Pastorinhos de Fátima, 

os Beatos Francisco e Jacinta 

e a Serva de Deus Lúcia de Jesus 

nos acompanham nesta hora de prece e de júbilo. 

Cantores e assembleia: Nós Te cantamos e aclamamos, Maria. (v. 5) 

 


