
 

 

      

                                      Movimento da Mensagem de Fátima 

                                Secretariado Nacional – Pastoral da Oração 

 

Tema do ano: “Levanta-te! És testemunha do que viste!” 

Primeiro Sábado – maio 2022 

 

 

 
 - 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 Primeiro Sábado do mês de maio, os “quinze 

minutos de companhia” a Nossa Senhora serão vividos na 

contemplação e meditação do quinto Mistério Glorioso: a 

Coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra.   

  

 

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) 

 
 

 

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 
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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, Senhora dos 

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

vosso Imaculado Coração dos nossos pecados e de toda a humanidade. Mãe Santíssima, 

que o vosso Imaculado Coração seja o nosso refúgio e o caminho seguro que nos conduza 

até Deus! Nós Vos pedimos confiadamente que a nossa oração de desagravo seja segundo 

o Coração de vosso Filho, Jesus Cristo.  

 

 

Escuta da Palavra de Deus 

 

 

Do Livro do Apocalipse: 

 

 Depois, apareceu no Céu um grande sinal: uma mulher 

revestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e com 

uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Apareceu 

então outro sinal no Céu: um grande dragão vermelho 

(…) deteve-se diante da mulher que estava para dar à 

luz, preparando-se para lhe devorar o filho, logo que 

ele nascesse. (Ap 12, 1-3)  
 

 
 

 

 

Contemplação / Meditação 
 

“Maria propõe continuamente aos crentes os ´Mistérios` de seu Filho, Jesus.” 1 
 

O «sinal grandioso» que o Apóstolo São João viu no Céu – «uma mulher revestida com 

o sol» – não sem fundamento o interpreta a Sagrada Liturgia como referindo-se à 

Santíssima Virgem Maria, Mãe de todos os homens pela graça de Cristo Redentor. (cf. 

SM – Paulo VI) 
 

Coroada de Glória – como aparece no último mistério glorioso –, Maria resplandece 

como Rainha dos Anjos e dos Santos, antecipação e ponto culminante da condição 

escatológica da Igreja. (cf. RVM – João Paulo II) 

E como Mãe da Igreja, Maria elevada e coroada no Céu, não deixa de ser envolvida na 

história da Igreja de Jesus Cristo, que é a história da luta entre o bem e o mal.  
 

- Acredito que Maria, Mãe de Jesus Cristo, é Rainha do Céu e da Terra? Confio-Lhe a 

minha vida? 

 

                                                           
1 A devoção a Nossa Senhora, Cidade do Imaculado Coração de Maria 



3 
 

(em silêncio, contemplo e medito) 
 

A Coroação de Nossa Senhora no Céu é uma oportunidade para contemplarmos o Deus 

Santo, que se alegra com a nossa fidelidade: é o Deus da Alegria verdadeira, que deseja, 

mais que tudo, a nossa bem-aventurança.       

             

Quanta alegria! Quanta força recebida do Coração Imaculado de Maria!           

Quanto deseja Nossa Senhora fazer com que todos os homens sejam também bem-

aventurados. 

- E eu acredito e confio no amor materno de Nossa Senhora? 

(em silêncio, contemplo e medito) 
 

São João, o autor do Apocalipse, escreve: “Apareceu então outro sinal no céu: um 

grande dragão vermelho”. Este dragão (satanás) é conhecido pela Sagrada Escritura 

como inimigo da mulher, desde os primeiros capítulos do livro do Gênesis; contudo no 

mesmo versículo temos a grande  promessa de que ela lhe esmagará a cabeça.(cf. Gn 3, 

14-15)  
 

- Tenho o hábito de ler e aprofundar, durante a semana, a Palavra de Deus de cada 

Domingo?  

(em silêncio, contemplo e medito) 
 

Maria cuida com amor materno dos que ainda peregrinam na Terra e se debatem entre 

perigos e angústias, contribuindo assim para a plena recapitulação de todas as coisas 

em Cristo. Maria propõe continuamente aos crentes os “mistérios” do seu Filho, 

desejando que sejam contemplados, para que possam irradiar toda a sua força salvifica. 
(cf. RVM – João Paulo II) 

- Na minha vida tenho em atenção a indicação da Mãe de Jesus: «fazei tudo o que Ele vos 

disser»? 

(em silêncio, contemplo e medito) 

 

A Maria, nossa Mãe e nossa Rainha, assim invocada na ladainha, se dirige desde sempre 

o povo de Deus confiadamente, rezando-lhe: “À vossa proteção nos acolhemos, Santa 

Mãe de Deus”… “esplendor das alturas imortais, ó Filha eleita do Senhor! Do trono em 

que reinaias, olhai a Terra aflita.” (do Hino da ‘Liturgia das Horas’ de 22 de agosto) 

- Eu confio na proteção de Nossa Senhora? 

 

Cântico: Senhor, Tu és a Luz 

     Senhor, Tu és a Luz / Que ilumina a Terra inteira.     

                Tu és a Luz, / Que ilumina a minha vida! (2x)  
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“És testemunha do que viste e ouviste!” 2 3 

 

Das Memórias da Irmã Lúcia:  

 

A Aparição de Tuy, Espanha, ocorreu na capela do convento de Tuy a 13 de junho de 

1929, estando a Irmã Lúcia a fazer companhia a Jesus, na ‘hora santa’ de noite:  

 

«De repente iluminou-se toda a capela com uma luz sobrenatural e sobre o altar 

apareceu uma cruz de luz... Via-se na parte superior da cruz uma face de homem com o 

corpo até à cinta (Deus Pai), sobre o peito uma pomba de Luz (o Espírito Santo) e 

pregado na cruz, o corpo de outro homem, (o Filho). Um pouco abaixo da cinta, suspenso 

no ar, via-se um cálice e uma hóstia grande, 

sobre a qual caíam algumas gotas de 

sangue, que corriam pelas faces do 

crucificado e duma ferida do 

peito.Escorrendo pela hóstia, essas gotas 

caíam dentro do cálice. Sob o braço direito 

da cruz estava Nossa Senhora com o seu 

Imaculado Coração rodeado de espinhos… 

Sob o braço esquerdo umas letras grandes, 

como se fossem de água cristalina que 

corresse para cima do altar, formando estas 

palavras: “Graça e Misericórdia”. 
 

Na presença da Santíssima Trindade, naquela noite de adoração, Nossa Senhora mostra 

de novo o seu Coração rodeado de espinhos, dizendo: «É chegado o momento em que 

Deus pede para o Santo Padre fazer, em união com todos os Bispos do mundo, a 

consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração prometendo salvá-la por este meio.  

São tantas as almas que a justiça de Deus condena por pecados contra mim cometidos, 

que venho pedir reparação: sacrifica-te por esta intenção e ora.» 

Lúcia vê, no mesmo quadro, a hóstia e o cálice da Loca do Cabeço. Da fronte de Cristo 

(que estava no centro pregado na Cruz) deslizavam gotas de sangue que escorriam pela 

hóstia e caíam no cálice. Era a evocação do que se passara na última Aparição do Anjo 

em 1916 – o apelo do Céu em favor da Comunhão Reparadora.  
 

-  Já me deixei cativar pelos Corações de Jesus e Maria? 

- Conheço a Mensagem de Fátima? Dou importância aos pedidos e apelos de Nossa 

Senhora? 

   

(em silêncio  - contemplo e medito) 
 
  

    Cântico: Salve Regina, Salve Regina, / ora pro nobis, Maria (2x) 
 

Senhora que um dia desceste / à terra que em vós confia,                       

                    desceste à serra de Aire / em plena Cova da Iria. 

 Salve, Regina… 

 

                                                           
2 Diálogos de Fátima, M. Dias Coelho, Ed.do MMF – Guarda 
3 Rosarium Virginis Mariae, João Paulo II 
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Oração do Santo Rosário 

Confiados nas indicações que Nossa Senhora fez aos Pastorinhos 

todas as vezes que apareceu na Cova da Iria – “Rezem o terço 

todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da 

guerra.” – também nós queremos responder com fidelidade aos 

seus pedidos!  

 

 

Contemplação dos Mistérios Gloriosos 

 

A contemplação dos Mistérios Gloriosos anima a fé do Povo de Deus peregrino que 

caminha com grande alegria na esperança da meta escatológica. 

 

Primeiro Mistério: A Ressurreição de Jesus 

 

Do Evangelho de S. Lucas: 

No primeiro dia da semana, umas mulheres foram muito cedo ao sepulcro, levando 

os perfumes que tinham preparado. Entretanto, não encontraram o corpo do Senhor 

Jesus. O Anjo dirigindo-se às mulheres disse-lhes: «Não temais! Procurais Jesus, o 

Crucificado? Não está aqui. Ressuscitou.» (Lc 24, 1-6) 

 

Da Mensagem de Fátima: No dia 13 de maio de 1917, a Senhora disse aos Pastorinhos: 

«Não tenhais medo. Eu não vos faço mal. Eu sou do Céu. Vim para vos dizer que venhais 

aqui seis meses seguidos, no dia treze… depois direi quem sou e o que quero.» 

 

- Que Nossa Senhora nos ensine a abrir o nosso coração, tal como ensinou aos três 

Pastorinhos de Fátima, a fim de, livres de preconceitos, possamos ver os sinais da 

presença de seu Filho Jesus ressuscitado!  

 

 

Pai Nosso... / Ave Maria... / Glória... 

 

Cântico: Miraculosa Rainha dos Céus 

 

 

 

Segundo Mistério: A Ascensão do Senhor ao Céu 

 

Do Evangelho de S. Lucas: 

 Jesus levou-os até junto de Betânia e, levantando as Suas mãos, abençoou-os. 

Enquanto os abençoava, separou-Se deles e elevava-Se ao Céu. Eles voltaram para 

Jerusalém e estavam continuamente no templo a bendizer a Deus. (Lc 24, 50-51) 
 

Da Mensagem de Fátima: Em junho de 1917, na Cova da Iria, os Pastorinhos viram o 

Coração de Nossa Senhora cercado de espinhos... No mês seguinte a branca Senhora 

ensinou-lhes a seguinte jaculatória, sempre que eles fizessem algum sacrifício: «Ó Jesus, 

é por vosso amor e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração 

de Maria». 

Antes de morrer a Jacinta dizia à Lúcia: «Já falta pouco para ir para o Céu. Lá, hei de 

consolar muito a Nosso Senhor e a Nossa Senhora.»   
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- Peçamos a Santa Jacinta que nos ensine o jeito dela de consolar os Corações de Jesus e 

de Maria, nossa Mãe! 

 

 

Pai Nosso... / Ave Maria... / Glória... 

           

Cântico  

 

 

 

Terceiro Mistério: A Vinda do Espírito Santo sobre os Apóstolos e Maria 

Santíssima. 

 

Dos Atos dos Apóstolos: Quando chegou o dia do Pentecostes, estavam todos 

reunidos no mesmo lugar. De repente, viram aparecer umas línguas à maneira de 

fogo, que se iam dividindo, e poisou uma sobre cada um deles. (At 2, 1-3) 
 

 

Da Mensagem de Fátima: Na segunda aparição em 1916, o Anjo disse aos Pastorinhos: 

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

misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. 

Os três Pastorinhos com docilidade, obedientes aos pedidos do Anjo da Paz e da Senhora 

mais brilhante que o sol, docilmente fizeram tudo o que lhes foi pedido. 

 

- E nós conhecemos a Mensagem de Fátima? Queremos, como os Pastorinhos, responder 

“sim” aos seus apelos? 
 

 

Pai Nosso... / Ave Maria... / Glória... 
 

Cântico  

 

 

 

Quarto Mistério: a Assunção de Nossa Senhora ao Céu 

 
 

Terminada a vida terrena, Nossa Senhora foi elevada ao Céu em 

corpo e alma. 

“Ave Maria. Mãe da Esperança, Cheia de Graça!                

Sois a mais bela das criaturas, Mãe de Jesus: 

Sois Mãe dos homens, por vós gerados, do mesmo sangue dado na 

Cruz.” 

 
 (‘Liturgia das Horas’ do Comum de Nossa Senhora, Laudes) 

 

 

A Assunção de Nossa Senhora é uma oportunidade para contemplarmos o Deus Santo, 

que nos quer introduzir na vida divina: o Deus de Amor, em Maria, recorda-nos a meta a 

que somos chamados. 

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

percebida na luz que a Virgem lhes comunicou, discorria: «Nós estávamos a arder 
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naquela luz que é Deus e não nos queimávamos!... Como é Deus? Isto sim, que nós não 

podemos nunca dizer… gosto tanto de Deus!»  

- Foi com docilidade, obediente ao amor, que os Santos Francisco e Jacinta Marto 

cresceram na santidade. Aprendamos, ao seu jeito, este amor que é diariamente desafiado 

e reafirmado. 
 

 

Pai Nosso... / Ave Maria... / Glória... 

 

Cântico  

 

 
 

 

Quinto Mistério: A Coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra     

  
Do Livro do Apocalipse: Um sinal grandioso apareceu no Céu: uma mulher revestida 

de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. (Ap 

12, 1) 
 

Da Mensagem de Fátima: Em junho de 1917, Nossa Senhora disse à Lúcia: «Jesus quer 

servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção 

ao meu Imaculado Coração. A quem a abraçar prometo a salvação e serão queridas de 

Deus estas almas como flores postas por mim a adornar o seu trono. 

Nossa Senhora fez ainda a promessa de que o seu Imaculado Coração será o refúgio e o 

caminho até Deus. 
 

- Aprendamos, como a Lúcia, a descobrir que o Imaculado Coração de Maria é o nosso 

refúgio e o caminho que nos conduzirá até Deus!  

 

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 

 

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. 
 

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. 

- Ámen. 

Oração:  
(se houver a bênção do Santíssimo) 

 

- Vós sois o Pão que desceu do Céu 

- Para dar a vida ao mundo. 

 

- Oremos: Senhor Jesus Cristo, que 

neste admirável Sacramento nos 

deixaste o memorial da Vossa 

Paixão, concedei, Vos pedimos, 

venerar de tal modo os mistérios do 

Vosso Corpo e Sangue, que sintamos 

continuamente os frutos da Vossa 

Redenção. Vós que sois Deus com o 

Pai na unidade do Espírito Santo. 

- Ámen. 
 

Cântico final:     
 

Miraculosa, Rainha dos Céus,  

Sob o Teu manto, tecido de luz,  

Faz com que a guerra se acabe na Terra 

E haja entre os homens a paz de Jesus. 
 
 

Pelas crianças, flores em botão,  

Pelos velhinhos, sem lar, nem pão,  

Pelos soldados que à guerra vão,  

Senhora, escuta a nossa oração!  

 

Se em Teu regaço, bendita Mãe,  

Toda a amargura remédio tem: 

As nossas almas pedem que vás, 

Junto da guerra, fazer a paz!  
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