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Movimento MARIA, ao encontro da Humanidade Peregrina 

 

 

Como nasceu o movimento 

O movimento nasceu de um sentimento de fraternidade e de admiração pela 

força espiritual e pela coragem que o ser cristão implica em terras do Médio 

Oriente e noutras partes do mundo, nomeadamente naquelas onde se arriscam 

bens e a própria vida. 

 

Missão 

Este movimento de cristãos católicos devotos de Maria Santíssima, 

concebida sem pecado ― emocionados com os inúmeros sinais de fé e de 

devoção pelo mundo inteiro a Nossa Senhora do Rosário de Fátima — propôs-se 

oferecer pequenos devocionários sobre a Mensagem de Fátima a famílias 

católicas residentes em várias zonas do mundo, em particular naquelas onde as 

Instituições Religiosas não tenham meios para a sua aquisição ou quando não 

haja versão no respectivo idioma. 

Para o efeito, este movimento mariano envia, gratuitamente, os pequenos 

devocionários sobre a Mensagem de Fátima para as Igrejas, Congregações, 

Instituições e Missões católicas localizadas nessas regiões. 

 

Enquanto expressão de solidariedade para com o próximo privado de 

liberdade religiosa, afectado por isso no mais profundo da sua dignidade, este 

movimento assume-se ainda como acção de cariz humanitário. 
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Conteúdo do pequeno devocionário 

Cada pequeno devocionário contém nomeadamente orações respeitantes à 

Mensagem de Fátima e ao Acto de Entrega a Nossa Senhora do Rosário de 

Fátima, de 13 de Outubro de 2013, em Roma, e fotografias das imagens de 

Nossa Senhora do Rosário de Fátima e do Imaculado Coração de Maria, e de S. 

João Paulo II e do Papa Francisco aquando da Jornada Mariana de 12 de 

Outubro de 2013. 

 

Etapas do movimento 

Como primeiro passo, foram já enviados 80.000 exemplares em língua 

árabe, para serem especialmente oferecidos a famílias católicas da Síria e do 

Iraque, deslocadas interna e externamente, bem como a famílias católicas do 

Líbano e da Terra Santa. 

Assim, em Abril de 2016, foram entregues cerca de 78.000 pequenos 

devocionários, em língua árabe, a uma Congregação Religiosa no Líbano. 

Destes, aproveitando uma trégua, cerca de 5.000 exemplares chegaram à cidade 

de Alepo no dia 7 de Maio, providencialmente 1.º Sábado do mês, e começaram 

a ser oferecidos no dia 13 de Maio a famílias católicas que ainda se encontravam 

naquela cidade. 

Os restantes 2.000 exemplares já foram também oferecidos na Terra Santa 

(Nazaré e Belém). 

Está pronta a edição de 80.000 exemplares em português, que, no mês de 

Dezembro de 2016, começará a ser enviada para Angola, Moçambique, Guiné, 

Timor, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, para que os devocionários possam 

ser oferecidos a famílias católicas residentes nestes países. 

Durante o mês de Dezembro de 2016 deverá ficar ultimada uma edição em 

russo. 
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Nas etapas seguintes, para além de continuar o envio para as regiões acima 

referidas, este movimento propõe-se também oferecer os devocionários sobre a 

Mensagem de Fátima a famílias católicas residentes, nomeadamente, em países 

da América do Sul. 

 

Envio e sua colocação nas várias regiões do mundo 

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), em expressivo apoio ao 

movimento MARIA, ao encontro da Humanidade Peregrina, dá o seu precioso 

contributo no processo, por vezes de execução particularmente difícil, de entrega 

dos devocionários sobre a Mensagem de Fátima nas diversas regiões do mundo. 

 

Valor da oferta 

O valor financeiro da oferta de um devocionário é ínfimo, pois coincide 

com o valor de custo de cada exemplar. 

A oferta, ainda que seja financeiramente quase sem expressão, tem, 

contudo um elevado significado de fé e de sentido de fraternidade que a todos 

nos une: levar o nosso fraternal abraço e o conforto maternal de Maria 

Santíssima, concebida sem pecado, sobretudo aos que sofrem, por amor a Nosso 

Senhor Jesus Cristo, em zonas do mundo onde, por vezes, o ser cristão constitui 

só por si um acto de grande coragem. 

 

Doadores 

Para oferecer um exemplar do pequeno devocionário sobre a Mensagem de 

Fátima, que será entregue gratuitamente, qualquer pessoa terá apenas que doar o 

seu valor de custo — cerca de cinco cêntimos. 
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Meios financeiros, conta bancária e seu responsável 

Os primeiros 80.000 exemplares, em língua árabe, foram oferecidos por um 

pequeno grupo de cerca de 40 católicos portugueses. Os 80.000 devocionários 

em português foram doados por dois elementos deste movimento mariano. A 

versão em russo será igualmente oferecida por outros elementos do movimento. 

Nas etapas seguintes, pelo custo das ofertas e seu transporte responderá a 

soma dos valores que venham a ser doados. 

Para poder receber os donativos e proceder ao pagamento da despesa com a 

sua aquisição e o envio, o Reverendíssimo Cónego José Manuel dos Santos 

Ferreira, Pároco de Santa Maria de Belém (Jerónimos, em Lisboa) e de São 

Francisco Xavier, e membro do Cabido da Sé Patriarcal, já abriu uma conta na 

Caixa Económica Montepio Geral — cujo IBAN irá, oportunamente, constar do 

site do movimento e também do site da Paróquia de Santa Maria de Belém —, 

para a qual, e exclusivamente, os donativos deverão ser enviados. 

 

Transparência / Informação 

Como manifestação dos princípios transparência/informação que regem 

este movimento mariano, o total dos valores recebidos, o total dos pagamentos 

efectuados e o saldo da referida conta passarão a constar mensalmente no 

respectivo site. Essa indicação será acompanhada de uma referência ao número 

de devocionários e respectivo idioma, bem como da indicação do nome e 

localização das Igrejas, Congregações, Instituições e Missões para onde foram 

enviados. 
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Autorizações 

O Reitor do Santuário de Fátima — Reverendíssimo Padre Carlos Manuel 

Pedrosa Cabecinhas — autorizou a publicação, sem qualquer contrapartida 

económica, das fotografias pertença do Santuário, seja no devocionário, seja nas 

páginas do movimento. 

 

Do mesmo modo, o Osservatore Romano também autorizou a título 

gratuito a publicação das fotografias sua pertença. 

 

A ilustração relativa à Aparição de Nossa Senhora aos três Pastorinhos, da 

autoria de José Adriano Machado Souto de Moura, foi também benevolamente 

realizada para este movimento. 

 

A Postuladora da Causa de Canonização de Francisco e Jacinta Marto, 

também Vice-Postuladora da Causa de Beatificação da Irmã Lúcia — Reverenda 

Irmã Ângela de Fátima Coelho , a quem logo no início demos conhecimento 

deste movimento mariano, nas suas palavras que nos autoriza a transcrever, 

mostrou-se «feliz e entusiasmada pelo mesmo, uma vez que será um meio de 

divulgar a Mensagem de Fátima, para locais onde ainda não está muito 

difundida». 

 

A Reverenda Madre Maria Celina de Jesus Crucificado, que preside à 

Comunidade das Irmãs da Ordem do Monte Carmelo, em Coimbra — à qual 

pertenceu a Irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado — deu também 

a sua generosa autorização para publicarmos fotografias propriedade do 

Carmelo. 
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Imprimatur 

Sua Excelência Reverendíssima D. António Marto, Bispo de Leiria-Fátima, 

concedeu o Imprimatur. 

Sua Excelência Reverendíssima William Shomali, Bispo Auxiliar do 

Patriarcado Latino de Jerusalém, concedeu o Imprimatur à edição do devocio-

nário em língua árabe. 

 

Se este movimento estiver, como cremos, em consonância com a vontade 

de Maria Santíssima, concebida sem pecado, os seus frutos o hão-de revelar. 

 

Com muita alegria, sentindo-nos filhos muito amados de Maria Santíssima, 

concebida sem pecado, 

Pelo movimento MARIA, ao encontro da Humanidade Peregrina, 

Odete Maria de Oliveira 

 

 

Av. Dom Vasco da Gama, 22 

1400-128 Lisboa 

21 301 81 33 / 91 737 77 51 

imaculado.coracao.triunfara@gmail.com 


