
  
 

Movimento da Mensagem de Fátima 

Secretariado Nacional 

 

EUCARISTIA, COMUNHÃO DA VIDA 
             
        “A alegria de ser dom para a Igreja e para o mundo” 

  

                         Primeiro Sábado – março 2021 

    Contemplação dos Mistérios da Luz 
 

 

- 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. 

 

Oração de entrega: 

Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe. Na Aparição, em Pontevedra, 1925, à 

Irmã Lúcia, ao mostrar o Vosso Imaculado Coração, pediste consolo e reparação, 

dizendo-lhe: «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.» Também nós, Virgem Maria, queremos desagravar o vosso 

Imaculado Coração dos nossos pecados e dos pecados de todo o mundo. Sejam os quinze 

minutos de companhia que Vos vamos fazer e a oração do santo Rosário verdadeiros atos 

reparadores! 
                           

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.     

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Giotto_-_Scrovegni_-_-24-_-_Marriage_at_Cana.jpg
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- O Papa Francisco decidiu dedicar este ano de 2021 à Família. O Ano dedicado à 

Família que terá início no dia 19 deste mês de março, em que a Igreja celebra o dia de 
São José. Assim, propomos a escuta e a meditação do Evangelho segundo São João, que 

nos apresenta as bodas de um casamento em Caná da Galileia. 

 

Escuta da Palavra de Deus 

 

Do Evangelho de São João     

Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a Mãe de Jesus estava 

presente. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. Como viesse 

a faltar o vinho, a Mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho». Jesus retorquiu: «Que temos 

nós com isso, mulher? Ainda não chegou a minha hora». Sua Mãe disse aos que serviam: 

«Fazei o que Ele vos disser». Havia ali seis talhas de pedra para a purificação dos judeus 

e cada uma delas levava duas ou três medidas. Disse-lhes Jesus: «Enchei de água essas 

talhas». E encheram-nas até cima. Disse-lhes depois: «Tirai agora e levai ao chefe da 

mesa». Assim fizeram. O chefe da mesa, depois de provar a água que se tinha 

transformado em vinho, como não sabia de onde viera, pois só o sabiam os servos que 

tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: «Toda a gente serve primeiro o vinho 

bom, e, quando os convidados tiverem bebido bem, serve então o pior. Tu, porém, 

guardaste o vinho bom até agora». Foi este o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em 

Caná da Galileia. Manifestou a Sua glória e os Seus discípulos acreditaram n’Ele. (Jo 2, 

1-11)                                            

 

Reflexão/Meditação  

 

“Família – a alegria de ser dom para a Igreja e para o mundo”1 

 

A Virgem Maria foi escolhida pelo Deus Altíssimo, desde toda a eternidade, para ser a 

Mãe do Senhor. Por Maria se manifestou aos crentes a salvação do mundo. A 

maternidade de Maria estende-se a todos os homens e mulheres que Jesus veio salvar. 

 

- Acredito no amor maternal da Virgem Maria? 

- Confio-lhe a minha vida?   

  

(em silêncio, contemplo e medito) 

 

 

Houve um casamento em Caná da Galileia, e a Mãe de Jesus estava presente. Jesus e 

os seus discípulos também foram convidados para a boda. 

 

A família de Nazaré participava da vida corrente dos seus familiares e amigos. Era uma 

família dentro da normalidade. Estava inserida na comunidade da aldeia de Nazaré. A 

mãe do Mestre, como já esteve ao serviço de Isabel, agora mostra vigilante atenção na 

situação de dificuldade imprevista. 

 

 
1 Exortação Apostólica ‘Amoris Laetitia’ (AL) 
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- Tenho atenção às dificuldades das pessoas com quem convivo? 

 

- Estou disponível para ajudar, de modo discreto, como fez a Mãe de Jesus? 

 
 

(em silêncio, contemplo e medito) 

 

Como viesse a faltar o vinho, a Mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho.» 

 

Maria é mulher atenta que sempre acompanha os seus filhos nos momentos festivos e nos 

momentos dolorosos. «Nunca se ouviu dizer que quem recorre à sua proteção fosse por 

Ela desamparado». Maria dá conta do que faz falta naquela festa e apresenta as 

dificuldades dos noivos. A Mãe conhece o coração do Filho e confia na sua solução. 

   

- Sou capaz de ser portador da alegria e do amor, a exemplo de Maria de Nazaré? 

 

 
(em silêncio, contemplo e medito) 

 

«Que temos nós com isso, mulher? Ainda não chegou a minha hora.»           

 

A resposta de Jesus deixa-nos admirados, mas sabemos que Jesus obedecia em tudo a 

José e a Maria, desde criança até à idade adulta. Vivia em profundidade o quarto 

mandamento de Lei de Deus enunciado por Moisés: «Honrar pai e mãe». Pelo Evangelho 

de São Lucas sabemos que, após José e Maria terem reencontrado Jesus entre os 

doutores da Lei, no Templo de Jerusalém, Ele depois «desceu com eles, voltou para 

Nazaré e era-lhes submisso».         
       
“Em família poderá experimentar-se uma comunhão sincera, quando os afetos são 

profundos e puros em adesão à vontade de Deus Pai”.  

 

- Recorro à ajuda de Jesus, Maria e José em todas as circunstâncias da minha vida? 

 

 
(em silêncio, contemplo e medito) 

 

Sua Mãe disse aos que serviam: «Fazei o que Ele vos disser.» 

 

Com esta indicação Maria lembrou que da obediência a Jesus sempre temos soluções 

para os problemas, simples ou mais aflitivos. Estas palavras da Mãe de Jesus foram as 

últimas que os Evangelhos registam. São um convite claro a escutar a Boa Nova de Jesus.  

 

- Sigo as palavras pronunciadas pela Mãe de Jesus e ponho-as em prática? 

 

 
(em silêncio, contemplo e medito) 
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Disse-lhes Jesus: «Enchei de água essas talhas.» E encheram-nas até cima. Disse-lhes 

depois: «Tirai agora e levai ao chefe da mesa.» 

 

Este primeiro milagre de Jesus dá aos discípulos confiança porque o sinal messiânico 

iluminava o seu seguimento. Contemplar este mistério com Maria ensina-nos a escutar a 

força transformadora da Palavra de Jesus, do seu Evangelho, a encher a vida familiar 

de esperança e a dar atenção às necessidades dos outros.     

    

- Escuto a Palavra de Deus? Ela conta para a minha vida e ilumina as minhas decisões?  

  

(em silêncio, contemplo e medito) 

 

“Que a Virgem Maria faça que as famílias de todo o mundo sejam cada vez mais 

fascinadas pelo ideal evangélico da Sagrada Família de Nazaré, para se tornarem 

fermento de uma nova humanidade que possa experimentar na sua vida a ternura do 

amor de Deus e de uma solidariedade concreta e universal”. 

 

       Cântico 

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) 

 
Da Mensagem de Fátima – os Pastorinhos e a Eucaristia2 

 

A relação dos Pastorinhos com a Eucaristia começa nas respetivas famílias. As crianças 

iam com os pais participar na Missa dominical e, às vezes, também noutros dias. 

Aprendendo na família e com ela, assim começou a sua vivência eucarística.  

 

Na ‘escola’ do Anjo de Portugal, os três Pastorinhos, durante o ano de 1916, tiveram a 

experiência vivencial profunda do amor à Eucaristia. O Anjo veio prepará-los para as 

Aparições da Senhora mais brilhante que o sol. Na Aparição de Nossa Senhora a 13 de 

maio de 1917, recebida a luz intensa das mãos da Virgem Maria, os Pastorinhos caíram 

de joelhos e repetiam intimamente: «Ó Santíssima Trindade, eu Vos adoro. Meu Deus, 

meu Deus, eu Vos amo no Santíssimo Sacramento.» 

Após a experiência dos encontros com Jesus Eucaristia, a vida dos pequenos Pastorinhos 

ficou inundada de amor reverencial a Jesus no Sacramento da Eucaristia. O Francisco 

assim como a Jacinta desejavam muito receber a Comunhão, mas eram muito pequenos. 

Quando já estava doente, o Francisco, certo dia, ouviu a Lúcia dizer que ia à Missa e então 

pediu-lhe que intercedesse junto de “Jesus escondido”: «olha: pede-Lhe para o sr. Prior 

 
2 Boletim nº. 27, ‘Eucaristia, Comunhão da Vida’, pp. 39-40 
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me dar a Sagrada Comunhão». A prima assim fez. (…) Quando a recebeu, ficou tão 

contente que dizia para a irmã: «Hoje sou mais feliz que tu, porque tenho dentro do meu 

peito a Jesus escondido». A Jacinta, por sua vez, tinha tão grande desejo de comungar 

antes de morrer que perguntava: «E eu vou morrer sem receber a Jesus escondido? Se mo 

levasse Nossa Senhora quando me for a buscar!...» Ela fez a Primeira Comunhão e depois 

outras, já em Lisboa, no orfanato que a acolheu antes de dar entrada no hospital onde 

morreria. Em certa ocasiou confidenciava: «sinto Nosso Senhor dentro de mim… é tão 

bom estar com Ele!» Comungar Jesus foi para a pequenina Jacinta uma grande alegria! 

 

- Visito com frequência a Jesus no Sacrário?              

- A minha devoção a Maria aproxima-me de Jesus Eucaristia? 

 
 

(em silêncio, contemplo e medito) 

 

 

        Cântico 

 

Oração do Santo Rosário 

Mistérios da Luz 
   
1º MISTÉRIO – O Batismo de Jesus no Rio Jordão 

 

Uma vez batizado, Jesus saiu da água e eis que os Céus se Lhe 

abriram e o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre 

Ele. E uma voz vinda do céu dizia: «Este é o meu Filho muito 

amado, no Qual pus todo o meu amor.» (Lc 3, 21-22) 

 

Da Mensagem de Fátima: Os Pastorinhos, na Aparição de 13 de 

maio de 1917, viveram a experiência de se sentir inundados pela 

presença de Deus na Luz que se refletia através das mãos de Nossa Senhora. A Lúcia 

conta-nos: “Foi ao pronunciar as palavras «Ides ter muito que sofrer, mas a graça de Deus 

será o vosso conforto», que abriu, pela primeira vez, as mãos comunicando--nos uma luz 

muito intensa, penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós 

mesmos em Deus, que era essa Luz, mais claramente que nos vemos a nós mesmos no 

espelho.” Nela nos víamos submergidos em Deus. Então, por um impulso íntimo, caímos 

de joelhos e repetíamos intimamente: «Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, 

meu Deus, eu Vos amo no Santíssimo Sacramento.»3 

 

- Mãe de Jesus e nossa Mãe, ensina-nos a descobrir que somos filhos de Deus e a confiar 

no Seu amor por cada um de nós!    
  

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

 
3 As Aparições de Fátima - P. Fernando Leite 
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    Cântico   
 

2º MISTÉRIO – A autorrevelação de Jesus nas Bodas de Caná 

 

Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a Mãe de Jesus estava 

presente. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. Como 

viesse a faltar o vinho, a Mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho.» Jesus retorquiu: 

«Que temos nós com isso, mulher? Ainda não chegou a minha hora.» Sua Mãe disse 

aos que serviam: «Fazei o que Ele vos disser.» (Jo 2, 1-5) 

  

Da Mensagem de Fátima: O Francisco, dominado pelo sentimento da presença de Deus, 

percebida na Luz que a Virgem lhes comunicou na primeira e segunda Aparição, 

discorria: «nós estávamos a arder naquela Luz que é Deus e não nos queimávamos!... 

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!» 

 

- Mãe de Jesus e nossa Mãe, ensina-nos a recorrer com confiança a Jesus em todas as 

circunstâncias da nossa vida!  
 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…  

      

Cântico 

    

 

3º MISTÉRIO – O anúncio do Reino de Deus e o convite à conversão 

 

Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, 

dizendo: «Completou-se o tempo e aproxima-se o Reino de Deus; arrependei-vos e 

acreditai no Evangelho.» (Mc 1, 14-15) 

 

Da Mensagem de Fátima: Em julho de 1917, Nossa Senhora disse com bondade e 

tristeza: «virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a Comunhão 

reparadora nos Primeiros Sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se 

converterá e terão paz; se não, espalhará os seus erros pelo mundo promovendo guerras 

e perseguição à Igreja.» Em outubro a Senhora recomendou: «não ofendam mais a Nosso 

Senhor que já está muito ofendido, rezem o terço todos os dias a Nossa Senhora do 

Rosário… Eu sou a Senhora do Rosário.» 

 

- Mãe de Jesus e nossa Mãe, concede-nos a graça de vivermos segundo o Evangelho de 

Jesus! 
 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

Cântico 

         

  

4º MISTÉRIO – A transfiguração do Senhor 

 

Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e subiu a um monte para orar. Enquanto 

orava, modificou-se o aspeto do seu rosto, e as suas vestes tornaram-se brancas e 

resplandecentes. E eis que se formou uma nuvem, que os envolveu; e tiveram medo 
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quando entraram na nuvem. Então saiu uma voz da nuvem que dizia: «Este é o Meu 

Filho dileto, escutai-O.» (Lc 9, 28-35) 

 

Da Mensagem de Fátima: Na Aparição de junho Nossa Senhora disse: «o Francisco e a 

Jacinta levo-os em breve para o Céu. Mas tu ficas cá mais algum tempo.» A Lúcia 

manifestou a sua tristeza. Nossa Senhora anima-a: «Não desanimes. O meu Imaculado 

Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus.» Ao dizer isto, a SS. 

Virgem abriu as mãos e delas saiu uma luz vivíssima que penetrou o peito dos videntes… 

Era a luz de Deus, como aos pequenos foi dado compreender. Nela se viam como que 

submergidos por Deus. 

 

- Mãe de Jesus, concede-me a graça de abrirmos com docilidade o coração ao Espírito 

Santo! 
 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

Cântico  
             

 

5º MISTÉRIO – A instituição da Eucaristia 

 

Chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa com os Apóstolos e disse-lhes: «Desejei 

ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer, porque vos digo que não 

a comerei até que ela se cumpra no Reino de Deus.» Tomou o pão e, depois de 
dar graças, partiu-o e deu-lho, dizendo: «Isto é o Meu Corpo, que vai ser entregue 

por vós; fazei isto em Minha memória.» (Lc 22, 14-19) 

 

Da Mensagem de Fátima: Na última Aparição aos Pastorinhos em 1916, o Anjo traz um 

cálice e uma hóstia na mão. Deixa-os suspensos no ar, prostra-se e reza por três vezes: 

«Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-Vos profundamente…» Depois, 

levanta-se e dá a hóstia à Lúcia e o Preciosíssimo Sangue ao Francisco e à Jacinta, 

dizendo: «Tomai e bebei o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo horrivelmente ultrajado 

pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus.»   

          

- Mãe de Jesus, ajuda-nos a ter o nosso coração puro para receber Jesus Eucaristia!  
 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

Rezemos as 3 Avé Maria…: 

- pelas intenções do Papa, pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores.  
 

 

Salve, Rainha… 
 

 

Consagração a Nossa Senhora 
 

 

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.  
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Bênção e Reposição do Santíssimo Sacramento 

  
  

        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. 

 

                      

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

