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- 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: na Oração deste “Primeiro Sábado”  faremos “15 

minutos de companhia ao Imaculado Coração de Maria”, em resposta 

aos pedidos de Nossa Senhora, em Fátima, na 3.ª Aparição de 13 de julho de 1917, que  

disse: «virei pedir a comunhão reparadora nos primeiros Sábados». Essa promessa 

cumpriu-a a 10 de dezembro de 1925, aparecendo à irmã Lúcia em Pontevedra. Dois 

meses depois, aparece o Menino Jesus incitando a Lúcia a pôr em prática tudo quanto a 

Senhora lhe tinha pedido.        

 

 

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. 
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Oração de entrega: Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, Senhora dos 

Pastorinhos, neste tempo de oração e contemplação, queremos reparar e “consolar o vosso 

Imaculado Coração de todas as blasfémias e ingratidões com que é ofendido e de súplica 

pela conversão dos pecadores”. Mãe de Jesus, Senhora Nossa, Vos pedimos 

confiadamente que a nossa oração de desagravo seja segundo o Coração de vosso Filho, 

Jesus Cristo. 

 

Cântico: Tão perto de mim… 
 

Tão perto de mim… / Tão perto de mim…  

   Que até eu Lhe posso tocar. / Aqui está Jesus. (2x) 

 

 

Escuta da Palavra de Deus 
 

 

Do Evangelho de S. João 
Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: «Como é que ele pode dar a sua 

carne a comer?» Então Jesus disse: «Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes 

a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem 

come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e Eu o ressuscitarei no último 

dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. 

Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em Mim e Eu nele. Como o 

Pai, que vive, Me enviou, e Eu vivo por causa do Pai, assim o que Me come viverá por 

causa de Mim. Este é o pão que desceu do Céu. Não é como aquele que os vossos pais 

comeram, e morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre.» Assim falou Jesus, 

ensinando na sinagoga em Cafarnaum. (Jo 6, 52-59) 
 

 

Contemplação / Meditação – “Viver da Eucaristia”1 

 

Das palavras de São João Paulo II:  

«Há mais de meio século, todos os dias, a começar daquele 2 de novembro de 1946, 

quando celebrei a minha Missa Nova, em Cracóvia, os meus olhos concentram-se sobre 

a Hóstia e sobre o Cálice, onde o drama do Gólgota é representado ao vivo, desvendando 

a sua misteriosa contemporaneidade.»  

 
 

A Eucaristia une-nos a Jesus, feito alimento, que nos transforma 

n’Ele. É fonte de vida eterna e de ressurreição; de unidade e de 

amor! 

 

A Eucaristia vai divinizando-nos. Ela é também fonte e origem 

de todo o apostolado, de toda a atividade da Igreja e de serviço.   

 

- E eu, acredito que Jesus está presente na Eucaristia?  

(em silêncio, contemplo e medito)  

                                                           
1 Carta Encíclica “A Igreja vive da Eucaristia” –  São João Paulo II 
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A Igreja e o mundo têm necessidade da Eucaristia. Jesus encontra-se presente na 

Eucaristia e espera por nós neste Sacramento de amor. Precisamos encontra-nos com Ele 

na adoração, na contemplação cheia de fé e pronta a reparar as nossas culpas e os crimes 

do mundo. 

É bom estar com Ele e, como o discípulo amado João inclinado sobre o seu peito, deixar-

se tocar pelo Seu amor.   

- Sou capaz de criar espaço no meu coração para adorar Jesus? Faço-Lhe 

companhia? 

(em silêncio, contemplo e medito) 

 

Em Caná da Galileia, a Mãe de Jesus recomendou aos discípulos: «Fazei tudo o que o 

meu Filho vos disser». E nós sabemos o que Ele quer e nos diz, se escutarmos, como Sua 

Mãe, a Palavra de Deus e a guardarmos no nosso coração. Tal como Maria, a Mãe de 

Jesus, queremos viver da Esperança alegre e feliz, pois Jesus Cristo está vivo no meio de 

nós. 

 
Aceitando o convite de Maria Santíssima, voltemo-nos para Jesus Cristo presente 
sobre o Altar, entregando-Lhe toda a nossa vida, fazendo deste tempo de adoração 
um tempo de encontro confiante com o Senhor Jesus! 
          

- Preparo bem o meu coração para O receber na sagrada Comunhão? 

(em silêncio, contemplo e medito)      

                                

Os Pastorinhos de Fátima são verdadeiros modelos e apóstolos de oração a “Jesus 

escondido” na Eucaristia. Na terceira Aparição (no ano 1916), o Anjo da Paz deu-lhes a 

comunhão, dizendo: «Tomai e comei o Corpo e Sangue de Jesus Cristo, horrivelmente 

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

partir deste momento, os Pastorinhos centraram o seu coração no mistério da Eucaristia. 

E quando a Senhora vestida de branco, naquele dia treze de maio de 1917, fez refletir 

sobre eles a luz de Deus, os Pastorinhos prostraram-se dizendo: «Meu Deus, meu  Deus, 

eu vos amo no Santíssimo Sacramento.»             

                   

- Peçamos a Maria, Senhora do Santíssimo Sacramento, a graça de contemplar, 
acolher e consolar Jesus presente sobre o Altar, ao jeito dos Pastorinhos! 

(em silêncio, contemplo e medito) 
 

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

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

Ave, ave! Ave Maria! (2x) 
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Da Mensagem de Fátima – Os Corações de Jesus e de Maria nas Aparições2 
 

Neste mês de junho somos convidados a celebrar o Anjo de Portugal,  

que nos Valinhos se apresentou aos três Pastorinhos dizendo-lhes: 

«Não tenhais medo, eu sou o Anjo da Paz.» 

 

O Anjo da Paz fez escola com os Pastorinhos: despertou neles um 

grande amor a Jesus Eucaristia; introduziu-os na escuta dos apelos 

de Deus; preparou os seus corações para acolherem os pedidos e 

indicações da “Senhora mais brilhante que o sol”; e  deu-lhes ainda 

a conhecer que Deus sempre escuta e está atento às nossas orações 

e súplicas. 
 

Em cada uma das três Aparições do Anjo da Paz aos Pastorinhos de Fátima, encontramos 

referências aos Corações de Jesus e de Maria. Na primeira, o Anjo disse: «Orai assim. Os 

Corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas.» Na segunda: «Orai! 

Orai muito! Os Corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. 

Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios.» E na terceira, a referência 

aos Corações de Jesus e Maria encontra-se na oração à Santíssima Trindade: «e pelos 

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

a conversão dos pobres pecadores.» 
 

Também neste mês de junho, a Igreja celebra a festa do Coração de Jesus e no dia 

seguinte, sábado,  faz memória do Imaculado Coração de Maria. Na Aparição de Junho 

de 1917, Nossa Senhora disse aos Pastorinhos: «Jesus quer estabelecer no mundo a 

devoção ao Meu Imaculado Coração.» E no diálogo com a Lúcia, que estava muito triste, 

disse-lhe: «Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu 

refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus». A Lúcia continua a sua narração: “Foi 

no momento que disse estas últimas palavras que abriu as mãos e nos comunicou, pela 

segunda vez, o reflexo dessa luz imensa. Nela nos víamos como que submergidos em 

Deus... À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de 

espinhos que parecia estarem-lhe cravados. Compreendemos que era o Imaculado 

Coração de Maria ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria reparação.” 

 
 

Cântico: És a estrela da manhã, / Que anuncia o tempo novo; 

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

Ave, Ave! Ave Maria! (2x) 

 

 

Oração do Santo Rosário 

Contemplação dos Mistérios da Alegria 
 

A Virgem Maria é “o caminho mais certo e seguro para chegar a 

Jesus”. Ela sempre nos leva a Jesus! Na sua companhia vamos 

meditar os Mistérios da Alegria. 

                                                           
2 “Memórias da Irmã Lúcia”, 6ª. edição  
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PRIMEIRO MISTÉRIO: A ALEGRIA DA ENCARNAÇÃO 

 

O Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma 

virgem, e o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o Anjo disse-lhe: «Salve, 

ó cheia de graça, o Senhor está contigo.» Ao ser saudada pelo Anjo como a cheia de 

graça, Maria perturba-se, coloca uma objeção, mas diz ‘sim’ à vontade de Deus. (Lc 1, 

26-31.38) 

 

Da Mensagem de Fátima: Na Aparição de maio de 1917, a “Senhora mais brilhante que 

o sol” disse aos Pastorinhos: «Não tenhais medo. Sou do Céu. Quereis oferecer-vos a 

Deus?» «Sim, queremos», respondeu a Lúcia em nome dos três. Maria disse-lhes: «a 

graça de Deus será o vosso conforto». 

               

- Pedimos a Santa Jacinta Marto que interceda por nós para que a imitemos no seu grande 

amor ao Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria!  

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 
 

Cântico  

 

 

SEGUNDO MISTÉRIO: A ALEGRIA DO ENCONTRO ENTRE MARIA E 

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) 

 

Da Mensagem de Fátima: Na Aparição de Junho de 1917, a Senhora disse aos 

Pastorinhos: «Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração.»                 

 

- Viver a devoção ao Imaculado Coração de Maria é viver segundo o Coração de Jesus 

Cristo. 

  

  Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória  
   

     Cântico 
 

 

TERCEIRO MISTÉRIO: A ALEGRIA DO NASCIMENTO DO MENINO EM 

BELÉM 

 

E, quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de Maria 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. (Lc 2, 6-7) 
 

Da Mensagem de Fátima: A vida do Francisco transformou-se definitivamente à luz da 

Mensagem de Nossa Senhora: Ele assume uma vida de contemplação, comprometido com 

a consolação de Deus que lhe parece estar “tão triste”. Ele procurava a solidão do monte 
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ou a companhia do Jesus escondido no Sacrário da Igreja paroquial para “pensar em 

Deus”. 

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

  

Cântico         
     

 

QUARTO MISTÉRIO: A ALEGRIA DA CONSAGRAÇÃO DO MENINO NO 

TEMPLO 

 

Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus 

a Jerusalém, para O apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na Lei de Deus: 

“Todo o primogénito varão será consagrado ao Senhor.” (Lc 2, 22-23) 
 

Da Mensagem de Fátima: Em junho de 1917, a Senhora confortou a Lúcia dizendo: «O 

meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus.» 

- Tendo Nossa Senhora mostrado o seu Imaculado Coração como meio especial oferecido 

pela bondade de Deus para a conversão dos pecadores e para afastar do mundo grandes 

castigos, a pequenina Jacinta entregou-se toda ao Coração Imaculado de Maria! 

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

Cântico 

 

 

QUINTO MISTÉRIO: A ALEGRIA DO ENCONTRO DO MENINO NO TEMPLO 

 

E, três dias depois, encontraram Jesus no Templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los 

e a fazer-lhes perguntas. 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 Eu devia estar em casa de meu Pai?» (Lc 2, 46-49) 

 

Da Mensagem de Fátima: No curso das seis Aparições, de maio a outubro de 1917, na 

Cova da Iria, a Senhora do Rosário convida os três Pastorinhos a rezarem o terço todos 

os dias, como meio para se alcançar o fim da guerra e a paz para o mundo. 
 

- O convite feito em Fátima é atual, mais que nunca, e não podemos esquecer o seu pedido 

insistente: «rezai, rezai muito, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem 

peça por elas.» 

 

    

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

Cântico 
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Rezemos:                      

- pelas intenções do Santo Padre: Ave Maria…               

- pela paz no mundo: Ave Maria…                                                  

- pela conversão dos pecadores: Ave Maria… 

 

Salve, Rainha: Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, 

salve. A Vós bradamos, os degredados filhos de Eva; a Vós suspiramos, gemendo e 

chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos 

misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do 

vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa 

Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ámen.  

 

 

Oração de Consagração a Nossa Senhora: Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me 

ofereço todo / toda a Vós e em prova da minha devoção para convosco Vos consagro 

neste dia, e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração 

e inteiramente todo o meu ser; e porque assim sou todo vosso / toda vossa, ó minha 

incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-

Vos que Vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa; ah, guardai-me e defendei-me como 

coisa própria vossa.  

 

Bênção do Santíssimo Sacramento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Veneremos, adoremos 
A presença do Senhor,    Demos glória ao Pai do Céu, 

Nossa Luz e Pão da Vida,   Infinita majestade, 

Cante a alma o seu louvor.   Glória ao Filho e ao Santo Espírito, 

Adoremos no Sacrário    Em espírito e verdade. 

Deus oculto por amor.    Veneremos, adoremos 

 

 

Oração final:  

 Bendito seja Deus. 

 Bendito o seu santo Nome. 

 Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus 

 e verdadeiro homem. 

 Bendito o Nome de Jesus. 

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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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. 


