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          ADORAÇÃO EUCARÍSTICA 

      Exposição do Santíssimo Sacramento  

 

 

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) 

 

 

 

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. 

 

 

INVOCAÇÕES 
 

- 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. 
 

- Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 

- como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 

 

 

ORAÇÃO DE ENTREGA 

 

Virgem Santíssima, Senhora da Assunção. Ao mostrar, aos Pastorinhos de Fátima, o 

vosso Imaculado Coração cercado de espinhos, pedistes consolo e reparação.Também 

nós queremos, como prova do nosso amor, desagravar o vosso Imaculado Coração dos 

nossos pecados e dos pecados de toda a Humanidade. Que os quinze minutos de 
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companhia que vamos fazer e o rosário que vamos rezar sejam verdadeiros atos 

reparadores. 

 

                       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 

Neste primeiro sábado do mês de agosto, apresentamos, para meditação e 

contemplação, um texto do Evangelho segundo São Lucas sobre o mistério da 

Assunção de Nossa Senhora ao Céu. 

 

 

     Do Evangelho de São Lucas     

Maria disse, então: «A minha alma glorifica ao Senhor e o meu 

espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque pôs os 

olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante, me chamarão 

bem-aventurada todas as gerações. O Todo-poderoso fez em mim maravilhas. 

Santo é o seu nome.» (Lc 1, 46-49) 

 

 

Pontos para a Contemplação / Meditação1 

Maria “engrandece ao Senhor”: não os problemas, que não lhe faltaram naquele 

momento, mas o Senhor. Quantas vezes nos deixamos dominar pelas dificuldades e nos 

deixamos absorver pelos medos! Nossa Senhora não, porque ela coloca Deus como a 

primeira grandeza da vida. Daqui nasce o ‘Magnificat’, daqui nasce a alegria: não da 

ausência de problemas, que mais cedo ou mais tarde chegam, mas a alegria nasce da 

presença de Deus que nos ajuda e está perto de nós.            

- E nós, louvamos e agradecemos a Deus pelas grandes coisas que Ele faz por nós?                      

- Confiamos no Seu amor e proteção? 

(em silêncio – contemplo e medito…)  

 

O Senhor estende a Sua misericórdia sobre aqueles que Se Lhe confiam e eleva os 

humildes. Maria louva a Deus por isso. O ‘sim’ de Maria a Deus foi pleno, total e 

incondicional. A partir da Anunciação, Ela viveu, sempre, na mais perfeita união e 

comunhão com Jesus, partilhando das Suas alegrias e dores, acolhendo cada uma das 

Suas palavras e guardando-as em seu coração.  

- Peçamos a Nossa Senhora, porta do Céu, a graça de começar cada dia levantando o 

nosso olhar para o Céu, para Deus, para dizer-Lhe obrigado! 

                                                           
1  - Papa Francisco, Ângelus, Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, 15/08/2020 
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(em silêncio – contemplo e medito…) 

 

A Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, cheia de graça desde a sua conceição, após ter 

terminado a sua vida sobre a Terra, foi elevada ao Céu em corpo e alma. O seu corpo, 

em cujo seio puríssimo foi gerado o Filho do eterno Pai, não conheceu a corrupção do 

túmulo. Assim, Maria participa já, plenamente, da glória da ressurreição de seu Filho 

Jesus. E, do Céu, ela acompanha-nos com a sua solicitude maternal. 

- Reconheço Maria como Mãe de Deus e  minha Mãe?                           

- Recorro a Maria com confiança filial? 

(em silêncio – contemplo e medito…)  

 

A Assunção de Nossa Senhora ao Céu toca-nos de perto: lembra-nos a nossa meta – o 

Céu – e a nossa condição de peregrinos sobre a Terra. Em Maria a meta foi alcançada 

e nós temos diante dos nossos olhos o motivo pelo qual caminhamos: não para 

conquistar as coisas aqui em baixo, que desaparecem, mas a pátria lá em cima, que é 

para sempre. E Nossa Senhora é a estrela que nos orienta e nos anima a caminhar na 

direção certa.                 

- Onde está o meu coração? No Céu ou nas coisas da Terra?  

 (em silêncio – contemplo e medito…)  

 

O mistério da glorificação de Maria é convite a olhar atentamente o caminho que, dia a 

dia, vamos trilhando, para ver se vamos na direção certa. No Livro do Apocalipse, São 

João (cf. Ap 12, 1) apresenta-nos uma mulher vestida de sol e coroada de estrelas e 

convida-nos a contemplar Maria, entronizada na glória junto do seu divino Filho. 

Convida-nos ainda a tomar consciência do futuro que, já desde agora, abre diante de 

nós o Senhor ressuscitado. 

- Como vivo eu o dom inestimável da vida?                           

- A minha esperança situa-se na vida do mundo ou em Deus? 

(em silêncio – contemplo e medito…) 

 
              

Cântico: Desde toda a eternidade       

     

És a estrela da manhã, / que anuncia o tempo novo;  

Mãe de Deus e Mãe dos homens, / ouve a prece do teu povo 

 

Ave, Ave! Ave Maria! (2x)   
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Mensagem de Fátima2 

  

«Rezai, rezai muito» 

A Senhora, muito triste, apareceu a 19 de agosto, Domingo, nos Valinhos. A aparição 

não se realizou no dia 13, na Cova da Iria, como era habitual, porque o Administrador 

do Concelho prendeu e levou à falsa fé para Vila Nova de Ourém os Pastorinhos, no 

intuito de os obrigar a dizer o segredo que a Santíssima Virgem lhes tinha revelado no 

mês de julho anterior. Teve-os presos durante três dias, ora na Administração, ora na 

Cadeia Municipal. Aí foram sujeitos a grande pressão e ameaças… mas eles 

mantiveram-se firmes e nada revelaram.    

No dia 15 de agosto, festa da Assunção de Nossa Senhora, os Pastorinhos são 

finalmente conduzidos a Fátima, à casa dos pais. 

 

A Lúcia conta-nos: 

“No Domingo, dia dezanove, andando com as ovelhas na companhia do Francisco e seu 

irmão João, num lugar chamado Valinhos, e sentindo que alguma coisa de sobrenatural 

se aproximava e nos envolvia, suspeitando que Nossa Senhora nos viesse aparecer e 

tendo pena que a Jacinta ficasse sem a ver, pedimos ao seu irmão João que a fosse 

chamar. 

(…) Entretanto, vi com o Francisco o reflexo da luz, e chegada a Jacinta, um instante 

depois, vimos Nossa Senhora sobre uma carrasqueira.      

«Que é que Vossemecê me quer?»                 

«Quero que continueis a ir à Cova da Iria no dia 13, que continueis a rezar o terço todos 

os dias. No último mês, em outubro, farei o milagre para que todos acreditem.» 

(…) E, tomando um aspeto mais triste, disse: «Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios 

pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique 

e peça por elas.» E, como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente.” 

- Tenho feito o que a Senhora  pediu em Fátima, aos Pastorinhos: «Rezai, rezai muito e 

fazei sacrifícios pelos pecadores»?     

(em silêncio – contemplo e medito…) 

 

 

 

                        Cântico: Feliz és tu 

 

Feliz és tu, porque acreditaste 

que havia cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. 

Feliz és tu, porque acreditaste.     

   

 

 

 

 

 

                                                           
2 - Diálogos de Fátima, Pe. Messias Dias Coelho, MMF - Guarda, 2013 
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Oração do Rosário 
 

Hoje, na oração do santo Rosário, peçamos humildemente a Jesus que nos ensine a amar 

Sua Mãe como Ele a amou. 

 

Vamos contemplar e meditar 

sobre o ‘Magnificat’ de Maria, 

que se apresenta, 

para o Povo de Deus, 

como um hino profético. 

 

 

 

 

 

 

 
1º Mistério: Contemplamos Maria, a sua grandeza, Ela que foi escolhida pelo 

Altíssimo desde toda a eternidade. 
 

 

«A minha alma glorifica ao Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, 

meu Salvador. 

Porque olhou para a humilde condição da Sua serva.» (Lc 1, 46-48a) 

A Virgem Imaculada acolheu com fé as palavras do anjo Gabriel e, pela ação 

admirável do Espírito Santo, trouxe em seu ventre, com amor inefável, o primogénito 

da nova Humanidade, que vinha cumprir as promessas feitas a Israel e revelar-Se ao 

Mundo como a esperança de todos os povos. 
 

- Peçamos a Maria a graça para que a nossa vida seja um constante hino de louvor ao 

Senhor nosso Deus. 

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

        Cântico:  

 

 

2º Mistério: Contemplamos Maria, que no ‘Magnificat’ canta e louva o Senhor 

pelas maravilhas que Ele operou. 

«De facto, desde agora todas as gerações me hão de chamar ditosa, porque me fez 

grandes coisas o Omnipotente.» (Lc 1, 48b-49a) 
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Pela sua fé na salvação prometida, Maria é saudada como a bendita entre as mulheres, 

e, na sua atitude de generosa caridade, é reconhecida por Isabel como a Mãe do seu 

Senhor.  

- Que cada um de nós, ao jeito de Isabel, saiba manifestar a sublime grandeza da 

Virgem Santa Maria. 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

 

  Cântico 

 
 

 

3º Mistério: Contemplamos Maria em oração com os Apóstolos no Cenáculo, e, 

depois do Pentecostes, ela e os Apóstolos levam a alegria de Jesus ressuscitado ao 

Mundo. 

 
  

«É Santo o Seu nome e a Sua misericórdia vai de geração em geração para aqueles 

que O temem.» (Lc 1, 49b-50) 

                      

«Temos Mãe» disse o Papa Francisco, no Centenário das Aparições de Fátima. Esta é 

uma boa notícia para o nosso tempo, a qual é para ser levada a toda a Humanidade. 

Maria é aquela que “quando caímos, não aceita deixar-nos por terra e, às vezes, leva-

nos nos seus braços sem nos julgar. Conversar com Ela consola-nos, liberta-nos, 

santifica-nos. A Mãe não necessita de muitas palavras para lhe dizer o que se passa 

connosco. É suficiente sussurrar uma vez e outra: «Ave Maria…».  

 

 

- Peçamos a Maria que nos ensine o seu jeito de “guardar tudo no coração” para assim 

vivermos as ‘Bem-aventuranças’ de Jesus Cristo.  

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

Cântico  

 

 

 
 

4º Mistério: Contemplamos Maria, Mãe de Jesus, a quem o Deus omnipotente 

elevou acima de todas as criaturas. 

  

 «O Senhor exerceu a força com o Seu braço e aniquilou os que se elevavam no seu 

próprio conceito. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. 

Encheu de bens os famintos e aos ricos despediu-os com as mãos vazias.» (Lc 1, 51-

53) 
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Maria é a Virgem, medianeira do mistério da Salvação, que oferece o Cordeiro sem 

mancha para ser imolado por nós no altar da redenção. Ela se alegra por seu Filho 

bendito e exulta com o povo que vai ao encontro do Salvador. Maria é o caminho que 

nos conduz a Jesus. 

- Ela é a nossa Mãe. Peçamos-lhe confiadamente que vele por nós. Somos seus filhos!  

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

  

  Cântico 
 

 

 

5º Mistério: Contemplamos Maria, que foi coroada como Rainha do Céu e da 

Terra, ela que vela pelos seus filhos. 
 

  

«O Senhor tomou a Seu cuidado Israel, recordando a Sua misericórdia, conforme 

tinha dito a nossos pais, em favor de Abraão e da sua descendência para sempre». 

(Lc 1, 54-55) 
 

Maria  é o modelo da Igreja-Esposa, que, contemplando a fortaleza da Virgem Maria, 

guarda total fidelidade ao Seu Esposo, sem temer as ameaças nem sucumbir nas 

perseguições. Ela nos aponta os caminhos da santidade e caminha connosco.   

            

- Peçamos confiadamente à Santíssima Virgem que interceda junto de seu Filho Jesus 

para que um dia no Céu, todos juntos, possamos cantar a ternura do Amor 

Misericordioso de Deus, nosso Pai! 

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 

 

Rezemos:  

- Pelas intenções do Santo Padre  

- Pela Paz no Mundo 

- Pela Conversão dos Pecadores 

- Ave Maria… (3 vezes) 

 

Salve, Rainha,… 

 

Consagração a Nossa Senhora: Ó Senhora minha, ó minha Mãe… 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Cântico final (enquanto se recolhe o Santíssimo) 

 
 

O Cordeiro de Deus oferecido   Ó verdadeiro Corpo do Senhor, 

A Seu eterno Pai em sacrifício,   Nascido para nós da Virgem Mãe, 

Morre na Cruz                            Penhor da eterna glória prometida, 

para salvar o Mundo.     Ó verdadeiro Corpo do Senhor. 

Ó verdadeiro Corpo do Senhor…  
 

 

 

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. 

 

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

