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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.

Exposição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia (se possível)

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)

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.

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, 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, Rainha do Santíssimo
Rosário, nestes quinze minutos de oração e contemplação, queremos reparar o vosso
Imaculado Coração de todas as indiferenças, blasfémias e ingratidões com que é
ofendido e suplicar pela conversão dos pecadores. Acolhe, Senhora de Fátima, a
nossa humilde oração. Que esta seja segundo o Coração de Jesus Cristo.

Cântico: Feliz és tu, porque acreditaste
Feliz és tu, porque acreditaste
que havia de cumprir-se
o que te foi dito da parte do Senhor.
Feliz és tu, porque acreditaste.

Escuta da Palavra de Deus
“O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada
Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David; 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 ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si
própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: «Maria, não temas, 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. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai darlhe o trono de seu pai David, reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado
não terá fim». Maria disse ao anjo: «Como será isso, se eu não conheço homem?» O anjo
respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a
sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é Santo e será chamado Filho de Deus». (…)
Maria disse então: «Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra». E o
anjo retirou-se de junto dela.” (Lc 1, 26-38)

2

Pontos para Contemplação / Meditação
“Nossa Senhora e a Eucaristia” 1

- Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve,
ó cheia de graça, o Senhor está contigo… não
temas, pois achaste graça diante de Deus.
Se a Eucaristia é um Mistério de fé que
excede tanto a nossa inteligência que nos obriga
ao mais puro abandono à Palavra de
Deus, ninguém melhor do que Maria pode servirnos de apoio, de guia nesta atitude de
abandono.” (Ecclesia de Eucharistia, nº. 54).
O ‘sim’ da Virgem Maria que deu ocasião à Encarnação do Verbo é prolongado
através dos séculos na Eucaristia.
“A Igreja, vendo em Maria o seu modelo, é chamada a imitá-la também na sua
relação com este Mistério santíssimo.” (Ecclesia de Eucharistia, nº. 53).
- Escuto a Palavra de Deus que me convida a participar cada Domingo na
Eucaristia?
(em silêncio, meditemos)
- Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus.
Diante da proposta de Deus para ser a Mãe do Salvador, Maria acreditou
inteiramente em Deus e deu uma resposta de generosa aceitação.
- O Menino que Ela gerou no seu seio, que deu à luz no presépio, que ofereceu no
templo, que ajudou a crescer, com quem viveu cerca de trinta anos em Nazaré e
sobretudo ofereceu no Calvário estando de pé junto à Cruz é o fruto do seu ventre.
Maria é a mulher ‘eucarística’ na totalidade da sua vida.
- Na sua relação com a Eucaristia, a atitude adequada dos cristãos é aquela de
Maria: total abandono ao Senhor.
- Creio firmemente que Jesus está verdadeiramente presente na Hóstia Consagrada?
(em silêncio, meditemos)

- Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo.
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O Jesus que Se dá a nós na Eucaristia, que renova a Sua oferta do Calvário e
torna presente a Sua ressurreição, veio de Maria Santíssima, é carne da sua carne e
sangue do seu sangue. A Eucaristia é dádiva de Nossa Senhora. O Corpo e Sangue de
Jesus vieram dela.
“Dando continuidade à fé da Virgem Santa, no mistério eucarístico é-nos pedido
para crer que aquele mesmo Jesus, Filho de Deus e Filho de Maria, Se torna presente
nos sinais do pão e do vinho com todo o seu ser humano-divino.” (Ecclesia de
Eucharistia, nº. 55).
- As pessoas de fé são chamadas a contemplar, adorar e testemunhar o Cristo presente
na Eucaristia e nos sacrários das igrejas.
- Visito Jesus no Sacrário, onde está por nosso amor, para O adorar e Lhe fazer
companhia?

(em silêncio, meditemos)

- Maria disse, então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.
Ao aceitar ser a Mãe do Salvador, ela tornou-se o primeiro sacrário eucarístico
da história. É significativa a cena da visitação (Lc 1, 36-45).
“Maria, quando leva no seu ventre o Verbo encarnado, decerto modo ela serve
de ‘sacrário’ – o primeiro ‘sacrário’ da história –, para o Filho de Deus, que, ainda
invisível aos olhos dos homens, se presta à adoração de Isabel, como que ‘irradiando’ a
luz através dos olhos e da voz de Maria.” (Ecclesia de Eucharistia, nº. 55).
- Maria é a mulher ‘eucarística’ na totalidade da sua vida.
- Dou testemunho da presença real de Jesus Eucaristia na minha vida?

(em silêncio, meditemos)
Cântico: Feliz és tu, porque acreditaste
Feliz és tu, porque acreditaste
que havia de cumprir-se
o que te foi dito da parte do Senhor.
Feliz és tu, porque acreditaste.
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Da Mensagem de Fátima
Aparição de 13 de Outubro de 1917 – “Como o sol bailou ao meio-dia em Fátima”2
Das Memórias da Irmã Lúcia:
Nesse dia treze uma chuva persistente e forte
transformara a Cova da Iria num lamaçal e encharcava
a multidão (50 mil a 70 mil pessoas vindas de todo o
Portugal).
Lúcia pediu que fechassem os guarda-chuvas
para rezarem o terço. Pouco depois, Nossa Senhora
apareceu sobre a carrasqueira.
- «Que é que Vossemecê me quer?»
- «Quero dizer-te
minha honra, que
continuem sempre
guerra vai acabar
para suas casas».

que façam aqui uma capela em
sou o Senhora do Rosário, que
a rezar o terço todos os dias. A
e os militares voltarão em breve

Ao pedido de cura para uns doentes e conversão para alguns pecadores, Nossa
Senhora respondeu:
- «Uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados».
E tomando um aspeto mais triste, acrescentou: - «Não ofendam mais a Deus
Nosso Senhor que já está muito ofendido». Abrindo as mãos, fê-las refletir no sol, e,
enquanto se elevava, continuava o reflexo da sua própria luz a projetar-se no sol. Eis o
motivo pelo qual exclamei: «olhem para o sol». (…)
Dá-se então o milagre do sol, prometido nos meses anteriores, como prova da
verdade das Aparições de Fátima. Pára a chuva, rasgam-se as nuvens, e o sol aparece
como um imenso disco de prata. Apesar de seu intenso brilho, pode ser olhado
diretamente sem ferir a vista.
As pessoas contemplam-no absortas quando, de súbito, «o astro se põe a bailar,
por três vezes gira sobre si mesmo lançando para todos os lados feixes de luz de variadas
cores (…) parece desprender-se do firmamento e cair sobre a multidão, que grita
aterrorizada. Após dez minutos de prodígio o sol tornou ao seu estado normal» (…)
Todos caem de joelhos na lama e pensam que vão ser consumidos pelo fogo.
Muitos rezam em voz alta o ato de contrição. Pouco a pouco, o sol começa a se elevar até
ao ponto do horizonte de onde havia descido. É novamente o sol normal de todos os dias.
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O milagre do sol foi observado também por numerosas pessoas fora do lugar das
Aparições.
- Vivo na minha vida as recomendações da “Senhora do Roário”, em Fátima?
(em silêncio, meditemos)

Cântico: Foi aos Pastorinhos / Que a Virgem falou,
Desde então, nas almas / Nova luz brilhou!
Ave, Ave, Ave, Maria. (2x)

Oração do Santo Rosário

Mistérios da alegria

Hoje, meditamos sobre o itinerário da vida de S. José e de Maria com o Menino.
A Lúcia dá-nos conta de um aspeto muito significativo no final da Aparição de
outubro: «Desaparecida Nossa Senhora na imensa distância do firmamento, vimos ao
lado do sol S. José com o Menino e Nossa Senhora vestida de branco com um manto azul.
S. José com o Menino pareciam abençoar o mundo, com um gesto que faziam com a mão,
em forma de cruz…».

Primeiro Mistério: Anunciação a Maria
Do Evangelho de S. Lucas:
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, 2631.38)

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…
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Cântico: Com doces palavras /Mandou-nos rezar
A Virgem Maria / Para nos salvar.
Ave, Ave, Ave, Maria. (2x)

Segundo Mistério: Visitação de Nossa Senhora a sua prima Isabel

Do Evangelho de S. Lucas:

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 Isabel 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.
E donde me é dado que venha ter comigo a
mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou
aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. Feliz daquela
que acreditou que teriam cumprimento as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor».
(Lc 1, 39-45)

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…
Cântico: Mas jamais esqueçam / Nossos corações
Que nos fez a Virgem / Determinações.
Ave, Ave, Ave, Maria. (2x)
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Terceiro Mistério: O Nascimento de Jesus
Do Evangelho de S. Lucas:
Por aqueles dias, saiu um édito da parte de César
Augusto para ser recenseada toda a Terra. Também José,
deixando a cidade de Nazaré, na Galileia, subiu até à Judeia,
à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e
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)
Quando se cumpriu o tempo da sua purificação,
segundo a Lei de Moisés, levaram-No ao Templo de
Jerusalém para O apresentarem ao Senhor, conforme está
escrito na Lei do Senhor: «Todo o primogénito varão será consagrado ao Senhor». (Lc 2,
22-24)

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…

Cântico: Todo o mundo a louve / Para se salvar,
Desde o vale ao monte, / Desde o monte ao mar.
Ave, Ave, Ave, Maria. (2x)

Quarto Mistério: A apresentação do menino Jesus no templo
Do Evangelho de S. Lucas:

Maria vai em peregrinação apresentar Jesus no templo,
conforme a Lei de Moisés, e escuta as palavras de Simeão: “Uma
espada de dor atravessará o teu coração”. (Lc 2, 22. 25-28)

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…

8

Cântico: Falou contra o luxo, / Contra o impudor,
De imodestas modas / De uso pecador.
Ave, Ave, Ave, Maria. (2x)

Quinto Mistério: Perda e encontro do menino Jesus no templo
Do Evangelho de S. Lucas:
Aos doze anos, Jesus ficou no Templo de
Jerusalém sem que os Seus pais o soubessem. Quando,
depois de O procurarem aflitivamente O encontraram
escutando e interrogando os doutores, ouviram esta
explicação: “Por que Me procuráveis? Não sabíeis que
devia estar na casa de Meu Pai?”. (Cfr. Lc 2, 41-47)

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória…
Cântico: A treze de Outubro / Foi o seu adeus.
E a Virgem Maria / Voltou para os céus.
Ave, Ave, /Ave, Maria. (2x)

Rezemos:
- pelas intenções do Santo Padre: Ave Maria…
- pela paz no Mundo: Ave Maria…
- e pela conversão dos pecadores: Ave Maria…
- Salve, Rainha…
- Consagração a Nossa Senhora
- À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as
nossas súplicas em nossas necessidade, mas livrai-nos de todos os perigos, ó
Virgem gloriosa e bendita. - Ámen.
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Bênção do Santíssimo Sacramento
Reposição 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.
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.

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
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…
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