
Ladainha do Francisco e da Jacinta Marto 

 

 

Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

Deus Pai, Criador do mundo, 

tende piedade de nós. 

Deus Filho, Redentor dos 

homens, tende piedade de nós. 

Deus Espírito Santo, Perfeição 

dos eleitos, tende piedade de nós. 

Trindade Santa, que sois um só 

Deus, tende piedade de nós. 

 

Santa Maria, Mãe de Deus, rogai 

por nós. 

Nossa Senhora do Rosário. 

Coração Imaculado de Maria. 

 

Francisco e Jacinta, meninos 

abençoados por Deus. 

Meninos tão queridos do coração 

de Nossa Senhora. 

Meninos tão queridos de todos 

nós. 

Pastorinhos maravilhados pela 

criação. 

Pastorinhos admirando o céu 

estrelado. 

Pastorinhos acariciando os 

cordeiros brancos. 

Pastorinhos de olhar límpido. 

Pastorinhos de sorriso angelical. 

Pastorinhos de alma cristalina. 
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Corações apaixonados pela 

beleza. 

Corações famintos de verdade. 

Corações transbordantes de 

amor. 

Espantosas maravilhas de 

orações. 

Fontes jorrantes de sacrifícios. 

Oferecimentos totais prontos 

para o martírio. 

Francisco, o pacífico e o 

contemplativo. 

Francisco, o consolador de Deus. 

Francisco, que morreste 

sorrindo. 

Jacinta, a fiel aliada do Santo 

Padre. 

Jacinta, apostola do Coração 

Imaculado de Maria. 

Jacinta, a amiga dos pecadores. 

Vós os dois, companheiros dos 

anjos. 

Confidentes de Nossa Senhora. 

Testemunhas vivas da sua 

mensagem. 

Vós, os apaixonados de Deus. 

Vigias junto de Jesus escondido. 

Adoradores da Santíssima 

Trindade. 

Estrelas e luz para toda a 

humanidade. 

Sarças ardentes do Altíssimo. 
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Chamas de amor para a 

eternidade. 

Cordeiro de Deus que tirais os 

pecados do mundo: perdoai-nos, 

Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os 

pecados do mundo: atendei-nos, 

Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os 

pecados do mundo: tende piedade 

de nós, Senhor. 

 
Oremos: 
Senhor, nosso Deus, que 

concedestes aos nossos dois 

Pastorinhos, Francisco e Jacinta 

Marto, tornarem-se pequenas 

sarças ardentes, tão inflamados 

de fervor pelo Santo Padre e 

pelos pecadores, como abrasados 

de amor a Nossa Senhora e a 

Jesus “escondido”, fazei que nos 

tornemos outros Franciscos e 

outras Jacintas, para que por 

nossa vez ardamos do mesmo 

amor e com eles nos 

reencontremos todos juntos na 

Pátria Celestial, ao lado da 

“Senhora mais brilhante que o 

sol” para adorar a Santíssima 

Trindade. Por Nosso Senhor 

Jesus Cristo… 

 


