
LADAINHA DOS BEATOS FRANCISCO E JACINTA 
 
 
           Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. 

 
            Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós.  
            Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. 
            Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. 
            Virgem dos Pastorinhos, rogai por nós.  

 
Beato Francisco Marto, rogai por nós. 
Beata Jacinta Marto, rogai por nós. 

 
Crianças chamadas por Jesus Cristo, rogai por nós. 
Crianças chamadas a contemplar a Deus no Céu, rogai por nós. 
Pequeninos a quem o Pai revela os mistérios do Reino, rogai por nós. 
Pequeninos privilegiados do Pai, rogai por nós. 
Louvor perfeito das maravilhas de Deus, rogai por nós. 
Imagens do abandono filial, como crianças ao colo da mãe, rogai por nós. 
Vítimas de reparação em benefício do Corpo de Cristo, rogai por nós. 

 
Confidentes do Anjo da Paz, rogai por nós. 
Custódios, como o Anjo da Pátria, rogai por nós. 
Adoradores com o Anjo da Eucaristia, rogai por nós. 
Videntes da Mulher revestida com o Sol, rogai por nós. 
Videntes da Luz que é Deus, rogai por nós. 
Filhos prediletos da Virgem Mãe, rogai por nós. 
Ouvidos atentos à solicitude materna da Virgem Maria, rogai por nós. 
Advogados da Mensagem da Senhora mais brilhante que o Sol, rogai por 
nós. 
Arautos da palavra da Mãe de Deus, rogai por nós. 
Profetas do triunfo do Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. 
Cumpridores dos desígnios do Altíssimo, rogai por nós. 
Fiéis depositários da Mensagem, rogai por nós. 
Emissários da Senhora do Rosário, rogai por nós. 
Missionários dos pedidos de Maria, rogai por nós. 
Portadores dos apelos do Céu, rogai por nós. 
Zeladores do Vigário de Cristo, rogai por nós. 
Confessores da vida heroica na verdade, rogai por nós. 
Consoladores de Jesus Cristo, rogai por nós. 
Exemplos da caridade cristã, rogai por nós. 
Servos dos doentes e dos pobres, rogai por nós. 
Reparadores das ofensas dos pecadores, rogai por nós. 
Amigos dos homens junto do trono da Virgem Maria, rogai por nós. 
Lírios de candura a exalar santidade, rogai por nós. 



Pérolas brilhantes a resplandecer beatitude, rogai por nós. 
Serafins de amor aos pés do Senhor, rogai por nós. 
Oblações a Deus para suportar os sofrimentos em acto de reparação, rogai 
por nós. 
Exemplo admirável na partilha com os pobres, rogai por nós. 
Exemplo incansável no sacrifício pela conversão dos pecadores, rogai por 
nós. 
Exemplo de fortaleza nos tempos da adversidade, rogai por nós. 
 
Enamorados de Deus em Jesus, rogai por nós. 
Pastorinhos que nos guiais ao Cordeiro, rogai por nós. 
Discípulos da escola de Maria, rogai por nós. 
Interpeladores da humanidade, rogai por nós. 
Frutos da árvore da santidade, rogai por nós. 
Dom para a Igreja Universal, rogai por nós. 
Sinal divino para o Povo de Deus, rogai por nós. 
Testemunhas da graça divina, rogai por nós. 
Estímulo à vivência do batismo, rogai por nós. 
Experiência da presença amorosa de Deus, rogai por nós. 
Eloquentes na intimidade de Deus, rogai por nós. 
Intercessores, junto de Deus, pelos pecadores, rogai por nós. 
Construtores da Civilização do Amor e da Paz, rogai por nós. 
Lâmpadas a alumiar a humanidade, rogai por nós. 
Luzes amigas a iluminar as multidões, rogai por nós. 
Luzeiros a refulgir no caminho da humanidade, rogai por nós. 
Chamas ardentes nas horas sombrias e inquietas, rogai por nós. 
Candeias que Deus acendeu, rogai por nós. 
 
Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos.  
Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos.   
 

Oração conclusiva 
Deus de infinita bondade, 
que amais a inocência e exaltais os humildes, 
concedei, pela intercessão da Imaculada Mãe do vosso Filho, 
que, à imitação dos bem-aventurados Francisco e Jacinta,  
Vos sirvamos na simplicidade de coração 
para podermos entrar no reino dos Céus. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amen.  

 


