
  
 

 

          Movimento da Mensagem de Fátima   

   Secretariado Nacional  

                                                                          

  EUCARISTIA, COMUNHÃO DA VIDA 

 
                 Primeiro Sábado – janeiro 2021 

          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. Ámen. 

 

             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. Ámen. 

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 1º Sábado, durante quinze minutos, meditamos no quarto Mistério da Alegria 

acompanhando Maria e José que apresentam Jesus no Templo de Jerusalém. 

Peçamos ao Espírito Santo a Graça de aprender de São José a fidelidade à vontade de Deus e 

de aprender da Virgem Maria a dizer «sim» e, como Ela, «guardar tudo no coração». 

Glorificamos o Senhor cantando: 
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Cântico: Glória ao Senhor 

           Glória ao Senhor, louvor ao Senhor,             

             cantai-lhe Terra inteira, bendizei o Seu nome.          

  Glória ao Senhor, louvor ao Senhor,                  

  anunciai a Sua salvação. 

Oração de entrega 

Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe! 

Guardamos no coração as vossas palavras ditas à Lúcia em Pontevedra:  

«Olha, minha filha, o meu Coração cercado de espinhos 

que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfémias e ingratidão.  

Tu ao menos, procura consolar-me». 

Senhora, queremos dizer «sim» aos vossos pedidos  

e desagravar o vosso Imaculado Coração 

dos nossos pecados e dos pecados de toda a humanidade. 

Fazei, Senhora, que o Vosso Imaculado Coração seja o nosso refúgio 

e o caminho seguro que nos conduza até Deus. Ámen. 
 

 

 

Escuta da Palavra de Deus 
 

 

                    Do Evangelho de São Lucas 

Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei de Moisés, 

Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, para O apresentarem ao 

Senhor, como está escrito na Lei de Deus: «Todo o filho 

primogénito varão será consagrado ao Senhor», e para oferecerem 

em sacrifício um par de rolas ou duas pombinhas, como se diz na 

Lei do Senhor. Ora, vivia em Jerusalém um homem chamado 

Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de 

Israel e o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe 

que não morreria antes de ver o Messias do Senhor. Movido pelo 

Espírito, veio ao Templo. Quando os pais de Jesus trouxeram o Menino para cumprirem as 

prescrições da Lei no que lhes dizia respeito, Simeão recebeu-O em seus braços e bendisse a 

Deus, exclamando: «Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso 

servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que pusestes ao alcance de todos os 

povos: luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo». O pai e a mãe do Menino 

Jesus estavam admirados com o que d’Ele se dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua 

Mãe: «Este Menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel e para 

ser sinal de contradição; e uma espada trespassará a tua alma, assim se revelarão os 

pensamentos de muitos corações». Cumpridas todas as prescrições da Lei do Senhor, 

voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, o Menino crescia e tornava-

Se robusto, enchendo-Se de sabedoria e a graça de Deus estava com Ele. (Lc 2, 22-40) 

 

Reflexão/Meditação 

 

Confiados nas promessas do Senhor, Maria e José, no Templo de Jerusalém, oferecem Jesus a 

Deus. Manifestam assim que se querem associar ao Filho na realização da vontade d’Aquele 

que O enviou. 
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- Maria e José confiaram nas promessas do Senhor!  

  E eu? Já me decidi a entregar a Deus tudo o que tenho e sou para realizar a Sua vontade?  
(em silêncio, contemplo e medito) 

O reconhecimento do Messias faz brotar do coração de Simeão a gratidão expressa no louvor 

a Deus, porque se cumpriu a promessa do Senhor de que ele veria o Salvador. Cheio de fé e 

alegria, ele proclama Jesus como «Luz das nações». 

 

- Ao ver as maravilhas de Deus, deixo que a Sua luz ilumine toda a minha existência? 

- Surge, em mim, o louvor e a gratidão pela Sua presença no meio de nós? 

(em silêncio, contemplo e medito) 

O amor e a sabedoria veem mais além. Assim como Simeão, os Reis Magos vieram de longe 

para adorar o Menino, oferecer o melhor que tinham porque descobriram quem Ele era. 

Cantaram louvores e bendisseram o Altíssimo.  

 

- Sei descobrir o amor que Deus Pai me concede gratuitamente na minha vida?  

- No silêncio do coração, sou capaz de agradecer as graças e os dons recebidos? 

 
(em silêncio, contemplo e medito) 

Na vida simples de Nazaré, Jesus crescia. Aí aprendeu a dar valor ao trabalho, obedecendo 

em tudo a José e a Maria. Assumindo o Verbo de Deus a nossa condição humana, sabemos 

que a nossa vida tem valor de eternidade. 

   

- Tenho consciência que a vida que me é dado viver é uma oportunidade de crescimento na 

santidade? E como a aproveito?                             

- Dou testemunho da minha fé em Jesus Cristo? 

(em silêncio, contemplo e medito) 

 

Cântico: Glória ao Senhor 

           Glória ao Senhor, louvor ao Senhor,             

  cantai-lhe Terra inteira, bendizei o Seu nome.          

  Glória ao Senhor, louvor ao Senhor,                  

  anunciai a Sua salvação. 

 

 

Da Mensagem de Fátima: O Amor dos Pastorinhos a Jesus escondido 

Eucaristia, Comunhão da Vida  

O tema «Eucaristia Comunhão de Vida» proposto pelo Secretariado 

Nacional do MMF para o Ano Pastoral 2021 aponta-nos caminho para 

uma renovada vivência de «encontro e comunhão com Cristo e os irmãos. 

De facto, estamos a viver na Igreja uma situação de “emergência 

eucarística”. Sobretudo pela indiferença e abandono da celebração 

dominical como se fosse algo meramente opcional ou mesmo um fardo. 

Basta ver o abandono após o crisma e, mesmo já, após a primeira 

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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comunhão. (…) constatamos a falta de enlevo, encanto, amor e devoção a este sacramento 

por parte de muitos cristãos que se afastam da celebração. Há vários fatores (…) mas as 

razões mais profundas são o esmorecimento da fé, a ignorância do verdadeiro significado 

deste sacramento para a vida cristã. Ninguém ama o que não conhece»
1
.             

O amor dos pequenos pastorinhos de Fátima a Jesus na Eucaristia como contrasta com a 

realidade de tantas comunidades! Eles aprenderam na escola do Anjo de Portugal a amar a 

Jesus escondido, como gostava de dizer o pequeno Francisco. A Lúcia conta-nos sobre a 

terceira Aparição do Anjo:  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 algumas gotas 

de sangue dentro do cálice. O Anjo deixa suspenso no ar o cálice. Ajoelha-se junto de nós e 

faz-nos repetir por três vezes: «Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, adoro-Vos 

profundamente (…)».  Depois deu-me a hóstia a mim e o que continha o cálice deu-o a beber 

à Jacinta e ao Francisco dizendo ao mesmo tempo: «Tomai e bebei o Corpo e Sangue de 

Jesus Cristo horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai 

o vosso Deus». A Lúcia continua: As palavras do Anjo gravaram-se em nossos espíritos 

como uma luz que nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e queria ser 

amado
2
.  

 

 

Cântico: Desde toda a eternidade 

    Desde toda a eternidade, / Sois a eleita do Senhor,    

   Virgem Santa, Mãe de Deus, / Te cantamos com fervor: 

Ave, Ave! Ave Maria! (2x) 

 

 

Oração do Santo Rosário 
 

    Mistérios da Alegria  
 

Maria foi escolhida pelo Deus Altíssimo, desde toda a 

eternidade, para ser a Mãe do Senhor. Por ela se manifestou aos 

crentes a salvação do mundo. 

  

 

PRIMEIRO MISTÉRIO – A ANUNCIAÇÃO DO ANJO A MARIA DE NAZARÉ  

 

Disse-lhe o anjo: «Não temas Maria, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no 

teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus». (…)  Maria disse então: «Eis 

aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a Tua Palavra». (Lc 1, 30-38) 

                                                           
1
 Carta Pastoral “Eucaristia, encontro e comunhão com Cristo e os irmãos” do Cardeal D. António Marto, Bispo de Leiria-Fátima e Assistente 

Geral do MMF 

2
 As Aparições de Fátima - P. Fernando Leite 
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Convidada por Deus Pai para aceitar a missão de ser Mãe do Verbo, Maria aceita e diz 

«sim». Seu Filho será o salvador e redentor, terá o nome de Jesus.              

- Maria é modelo da nossa entrega e do nosso sim à vontade do Pai.  

Na primeira Aparição do Anjo da Paz aos Pastorinhos, em 1916, eles escutaram: «Os 

Corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas». Estas palavras gravaram-

se de tal forma na mente dos Pastorinhos que jamais as esqueceram (…) passavam longas 

horas a repetir a oração que o Anjo lhes ensinou: «Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-

Vos…».  

  

 Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

 

 Cântico  

 
 

 

 

SEGUNDO MISTÉRIO – A VISITAÇÃO DE MARIA A SUA PRIMA ISABEL  

 

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

de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o 

menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Erguendo a voz, 

exclamou: «Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre.» (Lc 1, 39-42) 

 

Depois da anunciação, Maria não fica a contemplar a obra de Deus realizada nela, mas põe-

-se a caminho e vai visitar a sua parente. A visitação é mistério de serviço, de atenção e 

entrega aos outros.  

 

- Aprendamos com Nossa Senhora a arte de servir e de nos darmos sem medida.  

Na segunda Aparição, o Anjo diz aos Pastorinhos: «Orai! Orai muito! Os Corações de Jesus e 

Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo 

orações e sacrifícios».  

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…      

   

Cântico  

 

 

 

TERCEIRO MISTÉRIO – O NASCIMENTO DE JESUS EM BELÉM  

 

Quando Maria e José se encontravam em Belém, chegou o tempo de ela dar à luz. E teve o 

seu Filho primogénito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver 

para eles lugar na hospedaria. O Anjo do Senhor disse aos pastores: «Anuncio-vos uma 

grande alegria, que o será para todo o povo: hoje, na cidade de David, nasceu-vos o Salvador, 

que é o Messias Senhor». (Lc 2, 6-11) 

 

O nascimento de Jesus em pobreza e humildade é a grande notícia para toda a humanidade.  

O Verbo de Deus vem para remir e salvar, para dar a vida divina, para ser fonte de uma vida 

nova.  
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- Os Anjos dão a boa notícia aos pastores de Belém: «Não temais, pois vos anuncio uma 

grande alegria». 

O Francisco passava longo tempo em oração, Lúcia encontra-o e pergunta-lhe: «o que estás a 

fazer?» O pequeno pastorinho, o consolador de Jesus, responde: «Estou a pensar em Nosso 

Senhor que está tão triste por causa de tantos pecados… Oh, se eu fosse capaz de O pôr 

contente!» 

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

Cântico 

 

 

 

QUARTO MISTÉRIO – A APRESENTAÇÃO DE JESUS NO TEMPLO  

 

Pouco tempo depois de Jesus nascer, Maria e José levaram Jesus ao Templo para ser 

consagrado ao Senhor. Simeão pegou no Menino, bendisse a Deus e exclamou: «Os meus 

olhos viram a salvação: Luz para iluminar todas as nações e glória para Israel, teu povo». (Lc 

2, 30-32) 

 

A apresentação do Menino é a consagração de Jesus ao Pai do Céu. Maria vai saber, pelo 

Profeta Simeão, que o Menino será sinal de contradição e que uma espada de dor 

trespassar-lhe-á a alma.  

 

- Ofereçamo-nos com Jesus. Sejamos oferenda viva ao amor do Pai.                      

O pequeno Francisco dizia: «Gosto tanto de Deus! Tenho tanta pena que Ele esteja assim! Eu 

ofereço-Lhe quantos sacrifícios posso». Pouco antes da morte exclamava: «Já me falta pouco 

para ir para o Céu. Lá hei de consolar muito a Nosso Senhor e a Nossa Senhora». 

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

Cântico          
          

 

 

 

QUINTO MISTÉRIO – A PERDA E O ENCONTRO DE JESUS NO TEMPLO 

  

Maria e José iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa. Aos 

doze anos, Jesus acompanhou-os. Terminados os dias de festa, 

regressaram a casa, mas o Menino ficou em Jerusalém, sem que os 

pais o soubessem. Ao fim de três dias, os pais encontraram Jesus no 

Templo entre os doutores, que O ouviam e se admiravam com as suas 

respostas. 
 (Lc 2, 41-47) 

 

Terminada a festa, Jesus ficou na cidade. Aflitos, os pais procuraram-

No e foram encontrá-Lo entre os doutores, falando com sabedoria. 

 

- Jesus diz aos seus pais, que a Sua missão é tratar dos assuntos do Pai do Céu.  
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A experiência da presença de Deus na luz vinda do Céu, nas diferentes Aparições de Fátima, 

levava o pequeno Francisco a exclamar: «Como é Deus? Isto sim, que nós não podemos 

nunca dizer». 

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 
 

Rezemos:       

  - pelas intenções do Santo Padre: Ave Maria… 

  - pela paz no mundo: Ave Maria…   

  - pela conversão dos pecadores: Ave Maria… 

 

Salve, Rainha… 

 

Consagração a Nossa Senhora: 

Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço… 

 

Oração: 
À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas 

súplicas em nossas necessidades; mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem 

gloriosa e bendita. Ámen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bênção do Santíssimo Sacramento 

e 

        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. 

 

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. 

 

 

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
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Dêmos glória ao Pai do Céu, 

Infinita majestade, 

Glória ao Filho e ao Santo Espírito, 

Em espírito e verdade. 

Veneremos, adoremos 

A Santíssima Trindade. Ámen. 

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… 

 

 


