
  
 

Movimento da Mensagem de Fátima 

 Secretariado Nacional 

                                                                          
  EUCARISTIA, COMUNHÃO DA VIDA 

    Adorar Jesus em todos os Sacrários da Terra 

   
 

Primeiro Sábado – fevereiro 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. 
 

 

Introdução 

Neste mês de fevereiro, de acordo com o calendário litúrgico, a Igreja propõe como 

facultativa, no próximo dia 20, a festa dos Santos Francico Marto e Jacinta Marto que são 

para nós modelos de santidade. Eles disseram «sim» ao convite da Senhora mais brilhante 

que o sol que lhes perguntou (na 1.ª Aparição de 13 de maio de 1917): «Quereis oferecer-

vos a Deus?» Este convite mudou radicalmente a vida dos pequenos Pastorinhos. 

Também nós somos convidados a dizer o nosso «sim» aos pedidos do Céu. 

                             

 

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. 
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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.   

   

 

Oração de entrega 

Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe! 

Queremos dizer «sim» aos vossos pedidos, feitos à Lúcia, em 

Pontevedra no ano de 1925: «Olha, minha filha, o meu Coração 

cercado de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos 

me cravam com blasfémias e ingratidões. Tu, ao menos, procura 

consolar-me». Sim, por isso estamos aqui para, durante os 

próximos quinze minutos, 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!  

 

 

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)            

 

 

Escuta da Palavra de Deus  
 

Do Evangelho de São Lucas 

Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da 

Páscoa. Quando ele completou doze anos, subiram para a festa como 

de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de 

volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o 

notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois 

começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, 

voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, encontraram Jesus no Templo. 

Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam 

o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, seus 

pais ficaram muito admirados e sua mãe disse-lhe: «Meu filho, porque agiste assim 

connosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados, à tua procura»! Ele respondeu-

lhes: «Porque me procuráveis? Não sabíeis que devia estar na casa de meu Pai?». Eles, 

porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus 

pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas 

coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. 

(Lc 2, 41-52)               

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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Reflexão/Meditação1 

  

Como Maria, voltemos os nossos corações para o Senhor, o nosso Deus, para que Ele 

venha à nossa vida e à nossa história. Tomemos consciência que tudo nos vem d’Ele e 

n’Ele vivemos. 

 

Aos 12 anos de idade, Jesus já dispunha de certa responsabilidade pelos seus atos. Para a 

tradição judaica, o menino torna-se maior de idade a partir dos 13 anos, pelo que os judeus 

celebram o rito próprio a partir do qual Jesus já poderia participar nas celebrações judaicas 

no Templo ou na Sinagoga e proclamar a Palavra de Deus das Sagradas Escrituras. 

 

Da Mensagem de Fátima: A pequenina Jacinta desejava tanto poder receber Jesus, mas 

não era possível porque ainda não tinha a idade necessária. Com tocante simplicidade 

dizia à Lúcia: «Tenho tanta pena de não poder comungar em reparação dos pecados 

cometidos contra o Coração Imaculado de Maria»! 

 

Senhor Jesus, Sabedoria de Deus, ilumina a nossa inteligência como iluminaste a de 

Nossa Senhora, para que saibamos conhecer o chamamento que fazes a cada um de nós. 

- Dou tempo a Deus para ler e meditar na sua Palavra?    

  - Participo na Eucaristia e comungo com reverência o Corpo e Sangue de 

Jesus, como faria a pequenina Jacinta? 

 

 (em silêncio, contemplo e medito) 

 

 

José e Maria não perderam Jesus por desleixo. Acontece que, naquela época, as caravanas 

eram divididas em grupos, e ambos pensaram que Jesus estava no grupo do outro. Assim 

que notaram a Sua ausência, puseram-se a procurá-Lo. E encontraram-No na casa de Seu 

Pai, no meio dos doutores a escutá-los e a fazer-lhes perguntas. 

 

Da Mensagem de Fátima: O Francisco sabia que tinha pouco tempo de vida e por isso, 

enquanto a Lúcia ia à escola, ele ficava num cantinho da Igreja Paroquial a fazer 

companhia «a Jesus escondido», como ele gostava de dizer. Diz-nos a Lúcia que às vezes 

ele exclamava: «Gosto tanto de Deus! Mas Ele está tão triste por causa de tantos 

pecados!… Oh, se eu fosse capaz de O pôr contente»!  

 

Senhor Jesus, ilumina a minha vontade como fizeste com Nossa Senhora, para que 

aprenda a amar e acolher na minha vida os sofrimentos, alegrias e tristezas.  

- Sou capaz de aceitar tudo o que me acontece como vindo do Senhor, como dom 

da sua bondade e misericórdia?       

- Costumo fazer as visitas a Jesus “escondido” no Sacrário como o pequeno 

Francisco? 

 

 
1  Mensagem de Fátima – P. Fernando Leite  
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 (em silêncio, contemplo e medito) 

 

 

O Evangelho conta que Jesus ficou no Templo para fazer a vontade de Seu Divino Pai. 

Por isso não se deve interpretar a Sua resposta à Virgem Maria e a São José como um ato 

de rebeldia e insurreição. Ao contrário, Ele “era-lhes obediente”. Maria, afinal, era aquela 

que “conservava no coração todas estas coisas”, mesmo não compreendendo todo o 

mistério do qual fazia parte. 

 

Da Mensagem de Fátima: Conta-nos a Lúcia, sobre a Aparição de 13 de maio de 1917: 

Vimos uma Senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz… 

Parámos, surpreendidos pela aparição. Estávamos tão perto que ficámos dentro da luz 

que a cercava ou que ela espargia… Nessa tarde, absorvidos pela surpresa, 

permanecíamos pensativos, e a Jacinta de vez em quando exclamava com entusiasmo: 

«Ai que Senhora tão bonita». 

Senhor Jesus, Dom de Deus, ilumina a minha liberdade, para que saiba seguir em cada 

dia os Teus caminhos!   

 

 - Sei agradecer todas as graças e bençãos recebidas?    

- Sou capaz de oferecer a Deus a minha vida com alegria, dizendo o meu «sim» 

como fez a Lúcia? 

 

 

Cântico: Ave de Fátima 

 

À Virgem bendita / Cante seu louvor,   

   Toda a nossa Terra / Num hino de amor. 

         

  Ave, Ave, Ave, Maria! / Ave, Ave, Ave, Maria! 

 

 

 

Mensagem de Fátima: Convite a adorar Jesus em todos os Sacrários da Terra2 
 

Da experiência vivida pelos três Pastorinhos nos dá a saber a Irmã Lúcia nas suas 

“Memórias”. A Lúcia teve a missão de dar cumprimento ao que Nossa Senhora lhe disse: 

«Tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar». 

Esta foi a sua grande missão. 

 

O Anjo da Paz, na última Aparição aos Pastorinhos, no outono de 

1916, traz um cálice e uma hóstia na mão. Deixa-os suspensos no ar, 

prostra-se e reza três vezes: «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. 

 
2 Boletim nº. 27 – MMF  
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E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, 

peço-Vos a conversão dos pobres pecadores». 

 

Os Pastorinhos foram lançados pelo Anjo para todos os Sacrários da Terra, aí onde Jesus 

está, por infinito amor, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Está lá, em cada 

Sacrário, Aquele que é Amor, Jesus Ressuscitado e Vivo, à nossa espera!    
 

Jesus não só quis que se celebrasse a Eucaristia através dos séculos, que pudéssemos 

comungar o seu Corpo e Sangue, mas quis ficar em milhões de Sacrários. 

Diz-nos o Papa São João Paulo II que o Sacrário é presença silenciosa e humilde de Jesus, 

«´íman` que nos seduz e atrai, que nos convida ao diálogo orante, a crescer na amizade 

com Ele, a desejar ser um com Ele».  

 

Importa crescer na intimidade com Jesus. 

Ele, como nos recordou o Papa Bento XVI, «tem sede de nós e do nosso amor, do nosso 

tempo e da nossa companhia, da nossa amizade».  

 

- Procuro dar tempo para me encontrar com Jesus no Sacrário em louvor e 

gratidão? 

- Ajudo a intensificar na minha Comunidade o amor a Jesus no Sacrário? 

 

(em silêncio, contemplo e medito) 

 
 

       Cântico: Ave de Fátima 

 

        Foi aos Pastorinhos / Que a Virgem falou, 

        Desde então nas almas / Nova Luz brilhou! 

 

       Ave, Ave, Ave, Maria! / Ave, Ave, Ave, Maria! 

 

 

Oração do Santo Rosário 

 

Mistérios da Alegria 

 

Em Fátima, a Senhora mais brilhante que o sol manifestou a sua vontade 

aos três Pastorinhos, fazendo um apelo veemente à oração: «Rezai, rezai 

muito… continuem a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa 

Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra». (Aparições de 13 de 

julho e agosto de 1917) 
  

Primeiro Mistério: A Encarnação do Filho de Deus 
 

O Anjo respondeu a Maria: «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 tua palavra». (Lc 1, 34-38) 
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Eis o primeiro ponto luminoso a unir o Céu e a Terra. O primeiro dos maiores 

acontecimentos dos séculos. Pelo «sim» da Virgem Maria, o Filho de Deus toma a 

natureza humana: faz-Se homem Ele mesmo para poder ser Redentor e Salvador da 

humanidade inteira. 

 

- Mãe de Jesus, tal como Tu e a exemplo dos Pastorinhos, ajuda-nos a acolher a 

Palavra de Deus no nosso coração e a pô-la em prática em cada dia da nossa vida.

 

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 
  

       Cântico   

 
Segundo Mistério: A Visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel 

 

Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de 

alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo 

a voz, exclamou: «Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto 

do teu ventre»! (Lc 1, 39-45)    

 

Como resposta à exclamação de Isabel, Maria entoa o Magnificat: «Porque olhou para 

a humildade da sua serva. Desde agora todas as gerações me chamarão bem-

aventurada». 

 

- Mãe de Jesus, tal como Tu e a exemplo dos Pastorinhos, anima-nos a levar aos 

nossos irmãos a Boa Nova do amor do Deus vivo e o nosso desejo de servir. 

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…  

     

Cântico  

  
 

Terceiro Mistério: O Nascimento de Jesus em Belém 
 

José, deixando a cidade de Nazaré, na Galileia, subiu até à Judeia, à cidade de David, 

chamada Belém, por ser da casa e da linhagem de David, a fim de se recensear com Maria, 

sua esposa, que se encontrava grávida. 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) 

Jesus, o Filho de Deus, faz a Sua primeira aparição ao mundo num presépio, onde alguns 

animais passam a noite. Tudo ao redor é silêncio, pobreza, simplicidade e inocência. 

Vozes de anjos rasgam os ventos anunciando a paz. E a paz é aquele Menino que acaba 

de nascer, adorado por Maria e José.  

 

- Mãe de Jesus, tal como Tu e a exemplo dos Pastorinhos, 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 
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Quarto Mistério: Apresentação de Jesus no Templo 
 

Impelido pelo Espírito, Simeão veio ao Templo e, quando os pais trouxeram o Menino 

Jesus, a fim de cumprirem o que a Lei ordenava a seu respeito, Simeão tomou-o nos 

braços e bendisse a Deus, dizendo: «Agora, Senhor, segundo a tua palavra, deixarás ir em 

paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação que ofereceste a todos os povos, 

luz para se revelar às nações e glória de Israel, teu povo». Seu pai e sua mãe estavam 

admirados com o que se dizia dele. 
(Lc 2, 27-33) 
 

Ao colo de Sua Mãe, Jesus é apresentado ao sacerdote e estende-lhe os braços. É o 

encontro dos dois Testamentos. Ele está disposto a ser «luz do mundo». Presente a esta 

cerimónia está São José, que O oferece também, participando no rito das oferendas que 

estão na Lei. 

 

- Mãe de Jesus, tal como Tu e a exemplo dos Pastorinhos, faz que todos os homens e 

mulheres encontrem em Jesus a luz que veio para iluminar a humanidade. 

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

Cântico 

             
 

Quinto Mistério: O encontro de Jesus no Templo 
 

Três dias depois, encontraram Jesus no Templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a 

fazer--lhes perguntas. Todos quantos o ouviam, estavam estupefactos com a sua 

inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua Mãe disse-lhe: 

«Filho, porque nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura»! 

Ele respondeu-lhes: «Porque me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu 

Pai?» (Lc 2, 46-50) 

 

Jesus tem já doze anos. Maria e José acompanham-No a Jerusalém para a festa da 

Páscoa. Inesperadamente, oculta-Se dos seus olhos vigilantes e amorosos. Grande 

preocupação e uma procura que se prolonga durante três dias. À tristeza sucede-se a 

alegria ao encontrá-Lo conversando com os doutores da Lei. 

 

- Mãe de Jesus, tal como Tu e a exemplo dos Pastorinhos, 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…     

 - pela conversão dos pecadores: Ave Maria… 

   

Salve, Rainha… 
 

Consagração a Nossa Senhora 
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   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  

 

           - 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. 

 

Demos glória ao Pai do Céu, 

Infinita majestade, 

Glória ao Filho e ao Santo Espírito, 

Em espírito e verdade. 

Veneremos, adoremos 

 A Santíssima Trindade. Ámen. 

   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. 

  

 

  

  
  

 

 

 
Cantemos, alegres, a uma só voz: 

Francisco e Jacinta rogai por nós 

                

Salve, salve, Pastorinhos,                                                                                                       

Nosso encontro e alegria. 

Salve, salve, Pastorinhos, 

Prediletos de Maria. 
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