
Memorial of Blessed Francisco and Blessed Jacinta Marto 
February 20 

 
Entrance Antiphon 
Unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. 
 
Collect  
God of infinite goodness, who loves innocence and exalts the humble,  
Grant, through the intercession of the Immaculate Mother of your Son,  
that, in imitation of Blessed Francisco and Jacinta,  
we may serve you in simplicity of heart  
in order to be able to the kingdom of Heaven.  
Through our Lord Jesus Christ, your Son,  
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,  
one God forever and ever.  
 
Prayer over the Offerings 
Humbly we ask you, Lord,  
that you accept the homage of our prayers and offerings 
so that we may obtain the forgiveness of our sins  
and the conversion of sinners.  
Through Christ our Lord.  
 
Communion Antiphon 
Blessed are you, Lord of heaven and earth,  
Because you have revealed to little ones the mysteries of your kingdom.  
 
Prayer After Communion 
Through this divine sacrament we have received, O Lord,  
Inflame within us the wondrous love  
that led Blessed Francisco and Jacinta  
to give themselves entirely to you  
and to dedicate themselves passionately  
for the salvation of all people.  
Through our Lord Jesus Christ, your Son,  
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,  
one God forever and ever.  
 
 



ANTÍFONA DE ENTRADA Mt 18, 3 
Se não vos canverterdes e não vos tornardes como as crianças, 
não entrareis no reino dos Céus. 
 
ORAÇÃO COLECTA 
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. 
 
ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
Humildemente Vos pedimos, Senhor, 
que aceiteis a homenagem das nossas preces e oblações, 
para obtermos o perdão das nossas culpas 
e a conversão dos pecadores. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 
ANTÍFONA DA COMUNHÃO  
Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, 
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino 
 
ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Por este divino sacramento que recebemos, Senhor, 
acendei em nós o amor admirável 
que levou os bem-aventurados Francisco e Jacinta 
a entregarem-se inteiramente a Vós 
e a apaixonarem-se pela salvação de todos os homens. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 


