
  
 

 

         Movimento da Mensagem de Fátima    

         Secretariado Nacional                                                                                                  
                       

                                             DAR GRAÇAS POR VIVER EM DEUS 
 

                      “Ó Jesus, é por vosso Amor” 
             

          Primeiro Sábado - outubro 2020    

         Contemplamos o itinerário da vida da Virgem Maria 

 

Cântico:  Feliz és tu porque acreditaste    

      Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se 

     o que te foi dito da parte do Senhor.      

     Feliz és Tu porque acreditaste. (2x) 

 

 - Deus, vinde em nosso auxílio / - Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.     

 - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo /-  como era no princípio, agora e sempre. Amen. 

 

Introdução: Outubro é o mês do Rosário. É tempo de missão!  É o tempo de responder aos 
insistentes pedidos da Senhora do Rosário : «Continuem sempre a rezar o terço todos os dias». O  
Papa Francisco também pede com insistência «rezai por mim». Em Fátima ele indicou, pelo gesto de 
levantar o Rosário, a oração que a Senhora pede. É urgente rezar em família, nas nossas Capelas e 
Igrejas. A oração do Santo Rosário é condição para a Paz!   
   
Oração de entrega: Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, Rainha do Santíssimo Rosário, 

neste tempo de oração e contemplação, queremos reparar o vosso Imaculado Coração de todas as 

indiferenças, blasfémias e ingratidões com que é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. 

Acolhe, Senhora de Fátima, a nossa humilde oração. 

Exposição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia (se for possível) 

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. (3x) 
I n v o c a ç õ e s :  
Graças e louvores se deem a todo o momento       

        - ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.        

 Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia     

        - fruto do ventre sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria.    

 Jesus, eu Vos amo no Santíssimo Sacramento                                                

        - Jesus, eu Vos amo no Santíssimo Sacramento.      

 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo       

        - como era no princípio, agora e sempre. Amen. 

- Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-Vos profundamente e ofereço-Vos o 

preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo, presente em todos os Sacrários 

da Terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E 

pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-Vos a 

conversão dos pobres pecadores. 
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Escuta da Palavra de Deus                 

Dos Atos dos Apóstolos: «Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no 

mesmo lugar. Subitamente ressoou, vindo do céu, um som comparável a forte rajada de vento, que 

encheu toda a casa onde se encontravam. Viram aparecer umas línguas à maneira de fogo, que se iam 

dividindo, e poisou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo». (Act 2, 1-4)              

           

 Maria e o dom do Espírito  (*1)                                                  

O Concílio Vaticano II recorda a presença da Virgem  Maria  na Comunidade que espera o 

Pentecostes: «Os Apóstolos perseveravam unanimemente em oração. Maria, Mãe de Jesus, com 

outras mulheres, estava com eles implorando o dom do Espírito». (Act 1,14) 

- Confio  no valor da oração para receber os dons do Espírito Santo?    
                         
    (em silêncio, meditemos) 

 A presença da Virgem Maria no Cenáculo com os Apóstolos é predominante, pois tendo já feito a 

singular experiência do dom do Espírito Santo que descera sobre si no momento da Anunciação, 

dando origem à Encarnação do Verbo, perseverava confiante nas promessas de seu Filho Jesus e 

assim ajudava a Comunidade dos primeiros discipulos a dispôr-se bem para a vinda do Paráclito. 

- Acredito na presença do Espírito Santo, na minha vida?   

(em silêncio, meditemos) 

Ao pé da Cruz, Maria foi investida de uma nova maternidade em relação aos discípulos de Jesus: 

«Mulher eis aí o teu filho». Em vista da fecundidade da sua maternidade espiritual, agora pela 

acção do Espírito, tudo se realiza em função da Igreja, da qual Maria é chamaa a ser modelo e Mãe.
             

          - Recorro a Maria com confiança, sabendo que Ela é nossa Mãe? 

               (em silêncio, meditemos) 

Na Igreja nascente, Maria entrega aos discipulos, como tesouro inestimável, as recordações sobre a 

Encarnação, sobre a infância, sobre a vida oculta e sobre a missão do Filho de Deus, contribuindo 

para que Ele seja mais conhecido e amado  por todos os crentes.  

- Acredito que as Aparições de Nossa Senhora têm como fim ajudar-nos a conhecer e amar mais 

Jesus Cristo? 

(em silêncio, meditemos) 

     Cântico 

 

Da Mensagem de Fátima: «Em outubro direi  

quem sou, o que quero». (*2) 

A Senhora toda vestida de branco, que apareceu 
aos Pastorinhos, na Cova da Iria, em maio de 
1917, inundou os três com aquela Luz que a 
cercava e que Ela espargia. Disse-lhes: «Sou do 
Céu». Vim para vos dizer que venhais aqui seis 
meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. 
  Depois direi quem sou e o que quero». 
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A Mensagem de Fátima, sendo tão simples e clara só se percebe na fidelidade e escuta atenta às 
indicações da Senhora do Rosário. Ela estabeleceu ali “a sua cátedra” e as crianças foram fiéis à 
“Escola de Maria”. Logo de início, a Senhora mais brilhante que o sol, inicia-as no caminho da 
liberdade interior e responsabilidade pessoal pelo bem dos outros. 

 Na primeira Aparição, em 13 de Maio, perguntou-lhes: «Quereis oferecer-vos a Deus»? 
- «Sim queremos» respondeu a Lúcia, em nome dos três. 
                                             
No mês de junho, a Senhora disse à Lúcia qual seria a sua missão: «Tu ficas cá mais algum tempo. 
Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção  
ao meu Imaculado Coração».          
                    
Na Aparição de julho, os três já conheciam a bondade do Coração Maternal daquela Senhora. O 
Francisco e a Jacinta tinham a certeza que a iriam para o Céu brevemente. Quando a Senhora lhes 
mostrou o inferno, eles perceberam a sorte dos “pobres pecadores” e por isso levaram tão a sério a 
oração e os sacrifícios que a Senhora lhes pedira.            
                   
Em agosto, Nossa Senhora apareceu nos Valinhos, não no dia treze, mas no dia dezanove, com um 
semblante muito triste. As suas palavras impressionaram profundamente as três crianças.  Ela 
apontou mais uma a missão comum aos três: «Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, 
que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas».                  
«Quero que continuem a rezar o terço todos os dias». Este mesmo pedido repetiu-o no mês 
seguinte.        
No mês de outubro, a Senhora cumpriu o que prometera, na primeira Aparição, em maio: disse que 
era a Senhora do Rosário, pediu que fizessem ali uma capela em sua honra, e que continuassem 
sempre a rezar o terço todos os dias.  E tomando um aspeto muito triste fez um veemente apelo: 
«Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido».   
              

 

 Oração do Santo Rosário 

       
               
                           Cântico:  

 

 

Hoje, vamos meditar sobre o itinerário da vida da Virgem Maria 
 

1 - Contemplamos MARIA EM CASA DE JOSÉ: o sol da família 
 

Do Evangelho de S. Mateus: «Eis que um Anjo do Senhor, lhe apareceu em sonho e lhe disse: - 
José, filho de David, não temas receber Maria tua esposa, pois o que Ela concebeu é obra do 
Espírito Santo». 
 

- Deus interveio a seu favor, por meio do anjo. E José, porque era um homem justo, e porque Deus 
lhe fez ver claramente o grande mistério, «fez como lhe ordenou o anjo do Senhor e recebeu Maria 
em sua casa».  (Mt 1, 20-24).  
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Conta-nos a Lúcia sobre a Aparição de outubro (*3): «Saímos de casa bastante cedo, contando com 

as demoras no caminho. O povo era em grande número (cerca de 70 mil pessoas) a chuva 

torrencial. A minha mãe, temendo que fosse aquele o último dia da minha vida, quis acompanhar-

me». 
 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

                         Cântico:       

  

2. Contemplamos MARIA EM CASA DE ISABEL: a alegria do Senhor e a força do Espírito 
 

Do Evangelho de S. Lucas: Quando Maria entrou em casa de Isabel e a saudou, ela ficou cheia de Espírito 
Santo e exclamou em alta voz:  
- «Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter 
comigo a Mãe do meu Senhor»? (Lc 1, 42-43). 

 
- Isabel recebeu Maria em sua casa. E com Maria entrou Deus encarnado e João Batista saltou de 
alegria no ventre de sua mãe. 
 

Conta-nos a Lúcia: «Chegados à Cova da Iria, junto da carrasqueira (…) rezámos o terço. Pouco 

depois vimos o reflexo da Luz e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira.             

- Que é que Vossemecê me quer?  

- Quero dizer-te que sou a Senhora do Rosário, quero que continuem sempre a rezar o Terço todos 

os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para as suas casas». 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

              Cântico:        

 

3. Contemplamos Maria no Cenáculo, “EM CASA DA IGREJA”: à espera do Espírito Santo 
 

Dos Atos dos Apóstolos: «E todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração, 
em companhia de algumas mulheres, entre as quais Maria, Mãe de Jesus». (Act 1, 14) 

 
- Subiram para a sala de cima, onde se encontravam habitualmente. Naquela mesma sala da 
instituição da Eucaristia e da Oração Sacerdotal de Jesus, em que Ele lhes prometera o Espírito 
Santo, a Igreja de Deus estava para nascer e Maria estava lá. Ela esperava o nascimento da Igreja, 
como tinha esperado o nascimento do Filho de Deus. Ela orava com os Apóstolos, a prepará-los para 
o Pentecostes.  

 

Conta-nos a Lúcia: as pessoas vinham pedir graças e milagres a Nossa Senhora. Assim, cheia de 
compaixão, fazia chegar à Senhora, os seus pedidos:                             
-  «Eu tinha muitas coisas para Lhe pedir: se curava uns doentes e se convertia uns pecadores, etc.». 
- «Uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados».    
 
                     

 Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

                   

Cântico: 
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4. Contemplamos MARIA EM CASA DE JOÃO: o Discípulo amado recebeu a melhor das mães em 
sua casa. 

   

Do Evangelho de S. João:  Junto da Cruz de Jesus estava Sua mãe (…) Ao ver sua mãe e Junto dela, 
o discípulo que Ele amava, Jesus disse a sua Mãe: «Mulher, eis aí o teu filho».     (Jo 19, 26). 

 
- E João, consciente de tão grande graça e de tão grande responsabilidade, trouxe a Mãe de Jesus 
para sua casa. E todos ganhamos com isso, pois somos “filhos no Filho”. 
        

Conta-nos a Lúcia: «E abrindo as mãos fê-las refletir no sol e, enquanto se elevava, continuava o 
reflexo da sua própria luz a projetar-se no sol. (…) dá-se então o milagre do sol, prometido nos 
meses anteriores, como prova das Aparições. Parou a chuva, e o sol por três vezes gira sobre si 
mesmo lançando para todos os lados feixes de luz de variadas cores (…) parece desprender-se do 
firmamento e cair sobre a multidão, que grita aterrorizada. Após dez minutos de prodígio o sol 
tornou ao seu estado normal».  

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

Cântico: 
 

 

5. MARIA EM NOSSA CASA, proteção e paz. 
 

Do evangelho de S. João: Depois disse ao discípulo «Eis aí a tua mãe». 
E desde aquela hora, o discípulo recebeu-A em sua casa. (Jo 19, 27) 

 
 - Hoje, é a ti (e a mim) que Jesus vem recomendar «Eis aí a tua Mãe».  
 Desde esse momento, a Mãe de Jesus é nossa também. Trazer Maria para 
nossa casa significa acolher com prontidão as recomendações que a Mãe do Senhor fez em Caná da 
Galileia: “Fazei tudo o que Jesus vos disser».  
 
Conta-nos a Lúcia: «Desaparecida Nossa Senhora na imensa distância do firmamento, vimos, ao 
lado do sol, S. José com o Menino e Nossa Senhora vestida de branco com um manto azul. S. José 
com o menino pareciam abençoar o mundo». (…) 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 
    

Cântico 
  

Rezemos:           
  - Pelas intenções do Santo Padre: Ave Maria…   

- Pela paz no mundo: Ave Maria…     

- E pela conversão dos pecadores: Ave Maria… 

 

          Salve, Rainha…  

 

 Consagração a Nossa Senhora 

 

À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em 

nossas necessidade, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. - Amen. 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtqu3g6czbAhUPmrQKHbW5DLIQjRx6BAgBEAU&url=https://fbmv.wordpress.com/2013/08/22/festa-do-imaculado-coracao-de-maria-2/&psig=AOvVaw1Ap6eNmvAvYV8IqY_5_y2-&ust=1528848242647503
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      Bênção do Santíssimo Sacramento 

                       ou   Reposição do Santíssimo Sacramento 

 no Sacrário 

Veneremos, adoremos 
A presença do Senhor, 

Nossa Luz e Pão da Vida,  

Cante a alma o seu louvor. 

Adoremos no Sacrário 

Deus oculto por amor. 

 

Dêmos glória ao Pai do Céu, 

Infinita majestade, 

Glória ao Filho e ao Santo 

Espírito, 

Em espírito e verdade. 

Veneremos, adoremos 

A Santíssima Trindade. 

Amen. 

Oração final:  

Bendito seja Deus. 

Bendito o seu santo Nome. 

Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus 

e verdadeiro homem. 

Bendito o Nome de Jesus. 

Bendito o seu Sacratíssimo Coração. 

Bendito o seu Preciosíssimo Sangue. 

Bendito Jesus no Santíssimo 

Sacramento do Altar. 

Bendito o Espírito Santo Paráclito. 

Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria 

Santíssima. 

Bendita a sua santa e Imaculada 

Conceição. 

Bendita a sua gloriosa Assunção. 

Bendito o Nome de Maria, Virgem e 

Mãe. 

Bendito São José, seu castíssimo 

Esposo. 

Bendito Deus nos seus Anjos e nos 

seus Santos. 
 

Cântico final (enquanto se recolhe o Santíssimo) 

 

Ó verdadeiro Corpo do Senhor, 

Nascido para nós da Virgem Mãe, 

Penhor da eterna glória prometida, 

Ó verdadeiro Corpo do Senhor. 

O Cordeiro de Deus oferecido  

A Seu eterno Pai em sacrifício,  

Morre na cruz para salvar o mundo. 

Ó verdadeiro Corpo do Senhor… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *1 - A Virgem Maria – Papa São João Paulo II – Edição Cléofas 

 *2 e *3 - As Aparições de Fátima – P. Fernando Leite  
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