
  
 

 

Movimento da Mensagem de Fátima    

         Secretariado Nacional  

 

                                                                                                           

    “Como Maria, portadores da alegria e do amor” 
 

Primeiro Sábado – dezembro 2020 

Contemplação dos Mistérios da Alegria 

   

- 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. 

 

     Exposição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia  

 

   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. 

 

Oração: 

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.          

 

Introdução: 

Neste primeiro sábado de dezembro, durante os quinze minutos de companhia ao Imaculado Coração 

de Maria, vamos meditar no terceiro Mistério da Alegria: o Nascimento de Jesus no Presépio de Belém. 

Acolhamos no nosso coração o Filho de Deus que vem nascer de sua Mãe, num presépio, e viver toda 

a vida, até à cruz redentora, na pobreza e na humildade. 

Somos convidados a agradecer o ‘Sim’ da Virgem Maria e, como Ela, “guardar tudo no coração”. 
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            Cântico: Feliz és tu, porque acreditaste 

 
    Feliz és tu, porque acreditaste que havia cumprir-se 

   o que te foi dito da parte do Senhor.     

                 Feliz és tu, porque acreditaste. (2x) 

 

  Oração de entrega 

Senhor Jesus, queremos junto de Vós, presente na Hóstia Consagrada, oferecer a nossa vida, o nosso 

coração, tudo o que temos e somos. Queremos ser fiéis ao vosso amor. Que este tempo de oração e 

contemplação nos permita reparar o Coração Imaculado da Virgem Maria, vossa e nossa Mãe, de todas 

as indiferenças, blasfémias e ingratidões com que é ofendido. 

 

 

Escuta da Palavra de Deus  
 

Do Evangelho de São Lucas sobre o Nascimento de Jesus          

“Por aqueles dias, saiu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. 

Todos iam recensear-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, 

à Judeia, à Cidade de David, chamada Belém, porque era da casa e família de David, para se recensear 

com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela dar à luz e 

teve o seu filho primogénito. E, envolvendo-O em panos, reclinou-O numa manjedoira, porque não 

havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores, que vigiavam e guardavam o 

seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do 

Senhor refulgiu em volta deles, e tiveram muito medo. Disse-lhes o anjo: «Não temais. Eis que vos 

anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, vos nasceu, na Cidade de David, um 

Salvador, que é o Messias, Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um menino envolto em panos 

e deitado numa manjedoura.» E subitamente ao anjo juntou-se uma multidão do exército celeste, que 

louvava a Deus e dizia: «Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens do seu agrado.» 

Foram apressadamente e acharam Maria e José, e o Menino deitado na manjedoura. Vendo-O, 

contaram o que se lhes havia dito a respeito deste Menino. Todos os que os ouviam admiravam-se das 

coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu 

coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, 

como lhes fora anunciado.” (Lc 2, 1-20) 

 

 

 

Contemplação / Meditação – Maria no Nascimento de Jesus1
 

Em Belém, não havia lugar para eles. Por causa da ordem do Imperador, Maria vive a experiência 

do parto numa condição de grande dificuldade e extrema pobreza: não pode dar ao Filho de Deus 

nem sequer aquilo que as mães costumam oferecer a um recém-nascido. Aqui, o evangelista deixa 

entrever as caraterísticas do reino messiânico. Jesus dirá mais tarde, na sua vida pública, a respeito 

de Si mesmo: «O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.» (Lc 9, 58) 

- Acredito que Deus providencia sempre o melhor na minha vida?  

- Estou verdeiramente disponível para aceitar e viver segundo os Seus desígnios?  

                         (em silêncio, contemplo e medito) 

 
1 A Virgem Maria – Papa São João Paulo II - Edição Cléofas 
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«Eis que vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo». Ao convite do Anjo, os 

pastores respondem com entusiasmo e solicitude: «Vamos a Belém e vejamos o que o Senhor nos deu 

a conhecer». Foram e encontraram Maria, José e o Menino, deitado na manjedoura. 

O Nascimento de Jesus é o sinal do amor misericordioso de Deus, que se manifesta especialmente 

para com os humildes e os pobres. 

 

- Acredito que Jesus está também verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento da Eucarista?                                                    

- Faço-Lhe companhia, em acto de adoração e reparação? 
 

 (em silêncio, contemplo e medito)  

Aos pastores, «a mãe de Deus, cheia de alegria, apresentou o seu Filho primogénito». (LG, 57)                                

A ação da Virgem é o resultado da sua plena disponibilidade a cooperar no desígnio de Deus, já 

manifestada na Anunciação com o seu «faça-se em mim segundo a tua palavra». O Evangelho anota 

que Maria está já associada ao destino do Filho e se torna participante da sua missão redentora. 

- Vivo com fidelidade o meu compromisso batismal?                                                 

- Escuto a Palavra de Deus para orientar a minha vida? 
 

(em silêncio, contemplo e medito) 

Depois da admirável experiência do encontro com José, Maria e o Filho, os pastores, cheios de 

admiração, a todos falavam do nascimento do Salvador. Maria, por sua vez, «conservava todas estas 

coisas, ponderando-as no seu coração». 

 - Medito na Palavra de Deus habitualmente, guardando-a no coração?    

 - Dou testemunho da minha fé em Jesus Cristo? 

 (em silêncio, contemplo e medito) 
 

Mensagem de Fátima: «… como uma luz que nos faz compreender como é Deus e como quer ser 

amado»2 

A Lúcia conta-nos, nas suas ‘Memórias’ sobre a primeira aparição do Anjo, na primavera de 1916: 

“Um jovem que o sol tornava transparente, como se fora de cristal e duma grande beleza, ao chegar 

junto de nós, disse: «Não temais. Sou o anjo da Paz» (…) e, de rosto por terra, repetiu connosco: 

«Meu Deus, eu creio, adoro espero e amo-Vos...»”. 

A Lúcia continua a narrar-nos sobre a terceira aparição: “Logo que ali chegámos, de joelhos, com o 

rosto por terra a repetir a oração do Anjo (…) quando vemos que sobre nós brilha uma luz 

desconhecida. Erguemo-nos para ver o que se passava. E vemos o Anjo tendo na mão esquerda um 

cálice sobre o qual está suspensa uma hóstia da qual caem gotas de sangue dentro do cálice. O Anjo 

deixa suspenso no ar o cálice. Ajoelha-se junto de nós e faz-nos repetir três vezes: «Santíssima 

Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, adoro-Vos...»”.  

Grande mistério de Amor de Deus pela humanidade: na plenitude dos tempos, Deus faz-Se homem e 

acontece o Natal. Nestes tempos que são os últimos, Jesus Cristo, o Senhor, quer continuar presente 

no meio de nós na Sagrada Eucaristia!                    

 
2 As Aparições de Fátima – P. Fernando Leite 
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O Menino Deus que os pastores foram adorar na manjedoura em Belém é o Senhor, no qual estava 

escondida a divindade. 

Na Hóstia Consagrada que os Pastorinhos adoraram na Loca do Cabeço, e que depois o Anjo lhes 

deu na Comunhão, está escondida a humanidade de Jesus Cristo! 

A experiência da presença de Deus na luz vinda do Céu, nas diferentes aparições, levava o pequeno 

Francisco a exclamar: «Como é Deus?! Isto sim, que nós não podemos nunca dizer… gosto tanto de 

Deus! Mas Ele está tão triste por causa de tantos pecados!... Se eu pudesse consolá-Lo!» 

  

 

Cântico: Feliz és tu, porque acreditaste 

    Feliz és tu, porque acreditaste que havia cumprir-se  

              o que te foi dito da parte do Senhor.                     

              Feliz és tu, porque acreditaste. (2x) 

 

 
 

Oração do Santo Rosário 

 

Mistérios da Alegria 
 

Porque Nossa Senhora foi fiel ao apelo de Deus e ao convite para ser a Mãe do Salvador, o Menino 

Jesus, podemos com alegria celebrar o Seu Nascimento. 

Devemos estar muito agradecidos a Nossa Senhora pela sua fidelidade, pelo seu ‘sim’ generoso e 

radical, e devemos pedir a graça de sermos também fiéis a Deus e aos convites que Ele nos vai fazendo. 
    

 

    

Primeiro Mistério: A Encarnação do Filho de Deus   
 

Maria disse ao Anjo: «Como será isso, se eu não conheço homem?» O Anjo respondeu-lhe: «O Espírito 

Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra.» Maria disse então: «Eis a 

serva do Senhor, faça-se em  

mim segundo a sua palavra.» (Lc 1, 34-38) 

 

Maria aceita com humildade os planos de Deus. 

E ensina-me a dizer “sim” a Deus, mostrando fidelidade à Sua santa vontade. 
 

- Mãe do Céu, tal como Tu, ajuda-nos a acolher a Palavra de Deus no nosso 

coração e a pô-la em prática todos os dias. 
 

 Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

Cântico: Quero ser como Tu 

                Quero ser como Tu, como Tu, Maria, 

                Como Tu, um dia, como Tu, Maria. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Segundo Mistério: A Visitação de Maria a Santa Isabel 
 

Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa a uma 

montanha. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel 

ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e 

Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E após o encontro jubiloso entre as 

duas mães e seus filhos, Maria fica ao serviço de Isabel cerca de três 

meses. (Lc 1, 39-42.46) 

 
Imitando Maria, devo estar sempre disposto a ajudar os outros, com a minha alegria e a minha 

caridade fraterna, levando-os a encontrarem-se com Jesus. 
 

- Mãe do Céu, tal como Tu, anima-nos a levar aos nossos irmãos a Boa Nova do amor de Deus vivo e 

o nosso desejo de servir. 

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

Cântico: Quero amar Jesus 

                    Quero amar Jesus, como Tu, Maria, 

                   Como Tu, um dia, como Tu, Maria.     

    

 

 

Terceiro Mistério: O Nascimento de Jesus no Presépio de Belém  
 

E, quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz e teve 

o seu filho primogénito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, 

por não haver lugar para eles na hospedaria. (Lc 2, 1-7) 

  

Quero estar sempre disposto a que Jesus possa encontrar um lugar no meu 

coração, para nascer, libertando-me de tudo aquilo que me impede de ser todo 

d’Ele. 

 

- Mãe do Céu, tal como Tu, dá-nos a todos nós um coração simples para 

acolhermos Jesus e a sua mensagem de libertação e salvação. 

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

Cântico: Quero me consagrar  

                Quero me consagrar, como Tu, Maria, 

                                                   Como Tu, um dia, como Tu, Maria. 

 

 

 

Quarto Mistério: A Apresentação de Jesus no Templo      
 

Maria vai em peregrinação apresentar Jesus no Templo, conforme a Lei de Moisés, 

e escuta as palavras de Simeão: «Uma espada de dor atravessará o teu coração». 
(Lc 2, 22.25-28) 
 

Nossa Senhora obedece ao que estava mandado na lei do Antigo Testamento. Por 

Ela, Simeão encontra-se com o Salvador. Também eu, no cumprimento dos meus 

deveres quotidianos, devo encontrar Jesus. 
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- Mãe do Céu, tal como Tu, faz que todos os homens e mulheres encontrem em Jesus a luz que veio 

para iluminar a humanidade. 

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 
 

   Cântico: Quero ser como Tu 

                Quero ser como Tu, como Tu, Maria, 

                Como Tu, um dia, como Tu, Maria. 

 

 

 

 

Quinto Mistério: O Reencontro de Jesus no Templo                                                     
 

Aos doze anos, Jesus ficou no Templo de Jerusalém sem que os seus pais o 

soubessem. Quando, depois de O procurarem aflitivamente, O encontraram 

escutando e interrogando os doutores, ouviram esta explicação: «Porque Me 

procuráveis? Não sabíeis que devia estar na casa de Meu Pai?» (Lc 2, 41-47) 

 

Deste mistério deve nascer em nós o desejo firme de nunca perdermos Jesus do 

nosso coração pelo pecado! E se alguma vez O perdermos, que O encontremos 

quanto antes, arrependidos, no Sacramento da Reconciliação. 

 

- Mãe do Céu, tal como Tu, faz que todas as crianças e adolescentes imitem Jesus, 

interessando-se pelas coisas de Deus, que é Amor. 

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória 

 

 

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… 
 

Oração: - 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. 
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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… 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&url=https://www.icatolica.com/2013/01/modo-correto-de-realizar-exposicao-e.html&psig=AOvVaw1EVqVccQ1kip7BqIw_mINi&ust=1589815676592000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj21Iebu-kCFQAAAAAdAAAAABAO

