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Catequese em Família – Rezar com Maria - celebrar o Dia da Mãe 

 

Material: Computador, caneta e papel 

 

Dinâmica: Iniciámos o mês de Maio, mês em que somos todos convidados a rezar a oração do rosário, de uma 

forma especial, na companhia de Maria, a Mãe de Jesus! Ela está, no Cenáculo, unida e reunida com a nova 

família, a Igreja. Maria, serve-nos de modelo e de guia, na prática fiel do mandamento novo do amor! Vamos, 

nesta pequena partilha, olhar para Jesus com os olhos de Maria e olhar também para as nossas Mães, neste 

momento, tendo presente a nossa mãe, com os olhos de Jesus.  

Aquilo que vos propomos é um pequeno concurso. Primeiramente, deverão ler o texto proposto, abaixo, com 

muita atenção, em família. Após a sua leitura, deverá ser distribuído a todos uma folha com as questões do 

concurso: “Quem quer ser amigo de Maria”. Um adulto lê e cada participante responde individualmente, no 

fim partilham as respostas.  

Texto: A 13 de maio de 1917, três crianças apascentavam um pequeno rebanho na Cova da Iria, freguesia de 

Fátima, concelho de Vila Nova de Ourém, hoje diocese de Leiria-Fátima. Chamavam-se Lúcia de Jesus, de 10 

anos, e Francisco e Jacinta Marto, seus primos, de 9 e 7 anos, quando Nossa Senhora lhes apareceu pela 

primeira vez.  

Por volta do meio-dia, depois de rezarem o terço, como habitualmente faziam, entretinham-se a construir uma 

pequena casa de pedras soltas, no local onde hoje se encontra a Basílica. De repente, viram uma luz brilhante; 

julgando ser um relâmpago, decidiram ir embora, mas, logo abaixo, outro clarão iluminou o espaço, e viram 

em cima de uma pequena azinheira (onde agora se encontra a Capelinha das Aparições), uma "Senhora mais 

brilhante que o sol", de cujas mãos pendia um terço branco.  

A Senhora disse aos três pastorinhos que era necessário rezar muito e convidou-os a voltarem à Cova da Iria 

durante mais cinco meses consecutivos, no dia 13 e àquela hora. As crianças assim fizeram, e nos dias 13 de 

junho, julho, setembro e outubro, a Senhora voltou a aparecer-lhes e a falar-lhes, na Cova da Iria. A 19 de 

agosto, a Aparição deu-se no sítio dos Valinhos, a uns 500 metros do lugar de Aljustrel, porque, no dia 13, as 

crianças tinham sido levadas pelo Administrador do Concelho, para Vila Nova de Ourém.  

Na última aparição, a 13 de outubro, estando presentes cerca de 70.000 pessoas, a Senhora disse-lhes que era 

a "Senhora do Rosário" e que fizessem ali uma capela em Sua honra. Depois da aparição, todos os presentes 

observaram o milagre prometido às três crianças em julho e setembro: o sol, assemelhando-se a um disco de 

prata, podia fitar-se sem dificuldade e girava sobre si mesmo como uma roda de fogo, parecendo precipitar-se 

na terra. 

Anos mais tarde, a Ir. Lúcia conta ainda que, entre abril e outubro de 1916, tinha aparecido um Anjo, chamado 

Anjo da Paz, aos três videntes, por três vezes, duas na Loca do Cabeço e outra junto ao poço do quintal da casa 

de Lúcia, convidando-os à oração e penitência. O Anjo ensinou aos pastorinhos uma oração “Meu Deus, eu 

creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não 

vos amam e ainda outra “Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo...” 

Desde 1917, não mais cessaram de ir à Cova da Iria milhares e milhares de peregrinos de todo o mundo, 

primeiro nos dias 13 de cada mês, depois nos meses de férias de verão e inverno, e agora cada vez mais nos 

fins de semana e no dia a dia, num montante anual de cinco milhões. 
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Concurso: “Quem quer ser amigo de Maria” 

(seleciona a resposta correta, fazendo um círculo à volta da letra correta) 

1. Em que data aconteceu a 1.ª Aparição de Nossa Senhora em Fátima? 

A – 13 de outubro de 1917  

B – 13 de maio de 1917 

C – 13 de agosto de 1917 

2. Como se chamavam os Pastorinhos? 

A – Jacinto, Francisca e Lúcia  

B – Lúcia, Jacinto e Marta 

C – Francisco, Jacinta e Lúcia 

3. Que pedido Nossa Senhora fez aos pastorinhos? 

A – Que se portem bem 

B – Que vão à Missa todos os domingos  

C – Que rezem o Terço todos os dias 

4. Em que data aconteceu a última Aparição de Nossa Senhora de Fátima? 

A – 13 de outubro de 1917 

B – 13 de setembro de 1917 

C – 13 de agosto de 1917 

5. O Anjo ensinou aos pastorinhos uma oração: “Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. 

Peço-Vos perdão para os que …” 

A – não creem, não adoram, não esperam e não vos amam.  

B – não rezam, não fazem o bem e não amam. 

C – não creem em Deus e só se amam a si mesmos. 

6. Como se chamava o Anjo que apareceu aos pastorinhos? 

A – Anjo Gabriel  

B – Anjo Miguel  

C – Anjo da Paz 
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7. Na 3.ª Aparição do Anjo no outono de 1916, na Loca do Cabeço, o Anjo ensinou uma outra 

oração, além do “Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos”: 

A – Pai Nosso… 

B – Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo…  

C – Ave Maria… 

8. Nossa Senhora apareceu em Fátima. Qual é o título pelo qual a 

invocamos:  

A – Nossa Senhora da Conceição 

B – Nossa Senhora Rainha de Portugal  

C – Nossa Senhora do Rosário de Fátima 

9. A Capelinha das Aparições foi a resposta a um pedido de Nossa Senhora, que pediu que 

construíssem uma Capela em Sua honra. Porque se situa naquele local? 

A – Porque foi o local onde apareceu o Anjo 

B – Porque foi o local onde Nossa Senhora apareceu 

C – Porque era bom lugar e com espaço para levar muita gente 

10. A Aparição de Nossa Senhora em 19 de agosto de 1917, não foi no local nem no dia onde 

costumava aparecer. Em que lugar apareceu? 

A – Loca do Cabeço  

B – Leiria 

C – Valinhos 

11. Na 3.ª Aparição, de Nossa Senhora, disse aos pastorinhos: “Quando rezais o Terço, dizei, 

depois de cada mistério:” 

A – Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Salvai-nos, salvai Portugal  

B – Ó meu Bom Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o Céu, 

principalmente as que mais precisarem  

                C – Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a Vós. 
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12. Como se chama a Mãe de Jesus? 

A – Maria Madalena  

B – Maria 

C – Marta 

13.  Na Anunciação, o Anjo Gabriel saudou Maria com as seguintes 

palavras:  

A – Maria, Deus vai convidar-te para seres a Mãe de Deus 

B – Salvé, Maria, o Senhor está contigo 

C – Uma espada de dor trespassará o Teu coração 

14. Que diz Maria ao Anjo, após o convite para ser a Mãe de Deus? 

A – Eis a serva do Senhor 

B – Não quero, é muito difícil  

C – Sim, mas mais tarde. 

15. O Santuário de Fátima está na Diocese? 

A – Leiria 

B - Braga 

C – Coimbra 

16. Jesus ensinou aos seus discípulos uma oração. Como se reza essa oração? 

A – Pai Nosso que estás no Céu  

B – Pai Meu que estás nos Céus 

C – Pai-nosso que estais nos Céus 

17. Quantas “Ave-marias” tem um Terço? 

A – 25 

B – 50 

C – 150 
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18. Em que dia se celebra o dia da mãe? 

A – Último domingo de maio 

B – Primeiro domingo de maio 

C – Terceiro domingo de maio 

 

Compromisso: Na sua simplicidade e profundidade, a oração do Rosário ou do Terço tem permanecido, ao 

longo dos séculos, como uma das orações pessoais e comunitárias mais praticadas pelos católicos. O vosso 

compromisso será rezar esta Oração todas as terças-feiras do mês de maio, em família. 

Momento de Oração: Senhor Jesus ressuscitado, que nos chamais ao caminho da santidade, fortalecei a nossa 

fé e a nossa esperança, para que, sendo fiéis à nossa vocação, possamos sentir sempre a coragem de arriscar 

pela promessa de Deus, de aceitar o sonho de amor e de vida que traçaste para nós no mar imenso da 

evangelização. Protegei a nossa família, hoje em especial a nossa mãe e todas as mães do mundo.  

A Ti Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, guarda a nossa vida entre os teus braços, ensina-nos a ser missionários, 

reúne a todos sob a tua proteção e a todos entrega ao teu amado Filho, Jesus nosso Senhor. Ámen!  

 

Pai-nosso /Ave-Maria… 

 

 


