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Movimento da Mensagem de Fátima 

             Secretariado Nacional – Pastoral da Oração   

        
    

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

                       Primeiro Sábado – junho 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 junho de 

2022, os quinze minutos de companhia a Nossa Senhora serão 

vividos na contemplação e meditação do terceiro Mistério 

Glorioso: a Descida do Espírito Santo sobre os Apóstolos e 

Maria Santíssima reunidos no Cenáculo.  

 

 

 

 

     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) 

 

 

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. 

 

Sagrado Coração de Jesus que tanto nos amais.      
 - Fazei que eu Vos ame cada vez mais.  

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.   
- Como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 
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- 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. 

 

 

Oração de entrega: 

Virgem Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, Senhora dos Pastorinhos, neste tempo de 

oração e contemplação, queremos reparar o vosso Imaculado Coração de toda a 

indiferença, blasfémia e ingratidão com que é ofendido e suplicamos a nossa própria 

conversão e de todos os pecadores. Mãe de Jesus, Senhora nossa, vos pedimos 

confiadamente que a nossa oração seja segundo o Coração de vosso Filho, Jesus Cristo. 

 

 

  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) 

 

 

 

Escuta da Palavra de Deus 

 
Dos Atos dos Apóstolos: 

 

Depois [da Ascensão do Senhor, os Onze apóstolos] desceram do monte chamado 

das Oliveiras, situado perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado, 

e foram para Jerusalém. Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima, 

no lugar onde se encontravam habitualmente. Estavam lá Pedro, João, Tiago, 

André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelota, e 

Judas, irmão de Tiago. E, todos unidos pelos mesmos sentimentos, entregavam-se 

assiduamente à oração, com algumas mulheres entre as quais Maria, Mãe de Jesus. 
(At 1, 13-14) 

 

De repente, ressoou, vindo do céu, um som comparável ao de forte rajada de vento, 

que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas 

línguas, à maneira de fogo, que se iam dividindo, e poisou uma sobre cada um 

deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo… (At 2, 1-4) 

  
 

 

Pontos para a Contemplação/Meditação 

          
“Maria caminha com a Igreja de Jesus Cristo” 1 2 

 

                                                           
1 Encíclica sobre a Mãe do Redentor (RM) do Papa São João Paulo II 
2 Papa Francisco, na Festa da Trasladação do ícone Salus Populi Romani, Basílica de Sta. Maria Maior, Vaticano 
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“Pela escuta do texto evangélico de S. Lucas (autor do terceiro 

Evangelho e dos Atos dos Apóstolos) se depreende que o Espírito 

que fecundou o seio da Virgem Maria, do qual nasceu Cristo, 

fecunda agora a Igreja, seu Corpo. No momento culminante da 

fundação da Igreja, Maria está presente junto aos Discípulos. E, 

unida à comunidade dos irmãos de Jesus, no Cenáculo, ela 

orava e escutava a Palavra. Esta fé de Maria precede o 

testemunho apostólico da Igreja e permanece no coração da 

mesma Igreja.”  

 

Como Maria precisamos de acolher as inspirações do Espírito Santo!   

   

- E eu acredito na ação do Espírito Santo na minha vida? 

 

(em silêncio – contemplo e medito) 

 

“Na base daquilo que a Igreja é desde o início, de geração em geração, no seio de todas 

as nações da Terra, encontra-se «Aquela que acreditou no cumprimento das coisas que 

lhe foram ditas da parte do Senhor».          

A Igreja sentiu-se sempre acompanhada pela presença de Maria. Assim o proclama o 

Concílio Vaticano II: “Depois de elevada ao Céu, não abandonou esta missão salutar, 

mas, pela sua múltipla intercessão, continua a obter-nos os dons da salvação eterna. 

Com seu amor de Mãe, cuida dos irmãos de seu Filho que ainda peregrinam e se debatem 

entre perigos e angústias até que sejam conduzidos à pátria feliz. (LG 62)”.     

- Na minha oração recorro a Nossa Senhora com confiança? Confio-me a Ela? 

(em silêncio – contemplo e medito)                                    

Quando nós lhe suplicamos, Maria súplica por nós. Intercede prontamente, não se 

demora, como se escuta no Evangelho, onde imediatamente leva a Jesus a necessidade 

concreta daquela nova família: «Não têm vinho!» (Jo 2, 3). 

 

 

“Onde está a Mãe a tribulação não prevalece, o medo não vence. Quem de entre nós não 

necessita disto, quem de entre nós não fica perturbado e inquieto por vezes? Quantas 

vezes o coração é um mar em tempestade, onde as ondas dos problemas se sobrepõem e 

os ventos da preocupação não param de soprar!  

                               

“Não são ideias ou a tecnologia que nos confortam e nos dão esperança, mas o rosto da 

Mãe; as suas mãos acalentam a vida, o seu manto abriga-nos. Aprendamos a encontrar 

refúgio, andando todos os dias até à Mãe.”  

 

- Confio verdadeiramente na proteção de Nossa Senhora? 

      

   (em silêncio – contemplo e medito)  

“Quando nos falta a esperança, quando escasseia a alegria, quando se esgotam as 

forças, quando se obscurece a estrela da vida, a Mãe intervém, e assim faz sempre que a 
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invocamos. Ela está atenta. E nunca, nunca despreza as nossas orações; não deixa 

perder-se uma sequer. É Mãe, nunca se envergonha de nós; ao contrário só espera poder 

ajudar os seus filhos.”  

 

Na Aparição de junho de 1917, a Senhora disse à Lúcia: «Tu ficas cá mais algum tempo. 

Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele 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, isto é, levar a sério na nossa vida o que Maria disse em Caná da Galileia: «Fazei 

tudo o que o meu Filho vos disser». 

 

E nós sabemos o que Ele quer se escutarmos, como Sua Mãe, a Palavra de Deus e a 

guardarmos no nosso coração! 

      

- Conheço as mensagens que Nossa Senhora em Fátima deu aos Pastorinhos?  

 

- E eu guardo e confio na promessa que a Virgem Maria fez à Lúcia? 

 

  (em silêncio – contemplo e medito)  

  

                        Cântico: O amor de Deus   

  O amor de Deus repousa em mim,      

 o amor de Deus me consagrou.                            

 O amor de Deus me enviou        

 a anunciar a paz e o bem. (2x)   

 

 

Da Mensagem de Fátima 

 
  

   “És testemunha do viste e ouviste!” 

 
                

A pequenina pastorinha Jacinta, ao despedir-se da sua prima 

Lúcia, antes de ir para o hospital em Lisboa, onde acabaria 

por morrer, fez-lhe estas recomendações que contêm o mais 

íntimo da mensagem de Fátima: 

«Lúcia, tu ficas cá para dizeres que Deus quer estabelecer no 

Mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Quando 

fores para dizer isso, não te escondas. Diz a toda a gente que 

Deus nos concede as graças por meio do Imaculado Coração 

de Maria, que lhas peçam a Ela, que o Coração de Jesus quer 

que a seu lado se venere o Coração Imaculado de Maria, que 

peçam a paz ao Coração Imaculado de Maria que Deus lha 

entregou a Ela.» 

Sim, a Jacinta apenas lembrou à Lúcia o que Nossa Senhora, no mês de junho de 1917, 

já lhe tinha comunicado sobre o que Jesus esperava dela. A missão dada à Lúcia, tão 
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pequena, apenas com 10 anos então, era demasiado grande e por isso Nossa Senhora a 

conforta e lhe assegura dizendo: «Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu 

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

                   

Nossa Senhora reservou à Lúcia uma missão muito particular que ela tomou a seu cargo 

durante toda a sua vida, até à morte. Sempre fiel aos apelos vindos do Céu, “ficou cá 

mais algum tempo” para divulgar a devoção ao Imaculado Coração de Maria, para 

ajudar a viver a devoção dos “cinco primeiros sábados”, para pedir ao Papa a 

consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração.  

 

- Após havermos contemplado o exemplo de fidelidade da Lúcia aos pedidos de Nossa 

Senhora, somos capazes de a imitar, e testemunhar como ela o que vimos e ouvimos? 

 

Cântico:  O amor de Deus  

O amor de Deus repousa em mim,  

o amor de Deus me consagrou.                            

O amor de Deus me enviou   

a anunciar a paz e o bem. (2x) 

 

 

Oração do Santo Rosário 

Mistérios Gloriosos 

 

 
 

O Anjo da Paz na 1.ª Aparição nos Valinhos, primavera de 

1916, disse aos três Pastorinhos: «Os Corações de Jesus e 

Maria estão atentos à voz das vossas súplicas». E na 2.ª 

Aparição, o Anjo deu-se a conhecer afirmando que era o Anjo 

de Portugal e recomendou-lhes: «Orai! Orai muito! Os 

Corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de 

Misericórdia». 

Também nós queremos responder com fidelidade aos seus 

pedidos. 

 

 

     
 

Primeiro mistério: A Ressurreição de Jesus 
 

Da Primeira Carta de S. Paulo aos Coríntios: Transmiti-vos, em primeiro lugar, o 

que eu mesmo havia recebido: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as 

Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. (1 Cor 

15,3-5) 

 

Na Ressurreição de Jesus assenta toda a nossa Fé e Esperança.  

Da Mensagem de Fátima: Em 10 de dezembro de 1925, na residência das Irmãs 

Doroteias, no quarto da Lúcia, ao lado de Nossa Senhora, aparece o Menino Jesus 

suspenso numa nuvem. Este é o primeiro a falar: «Tem pena do Coração de tua 
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Santíssima Mãe, coberto de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos lhe 

cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar.» 

- Que Nossa Senhora nos ensine, como ensinou aos Pastorinhos, a ver os sinais da 

presença viva e verdadeira de seu Filho Jesus ressuscitado! 
 

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

   
 Cântico: 

  Pai, eu Te adoro,  

           Te ofereço a minha vida. 

               Como eu Te amo!         

 
 

 

 

Segundo mistério: A Ascensão de Jesus ao Céu 
 

Do Evangelho de S. Lucas: Depois, levou-os até junto de Betânia e, erguendo as 

mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevava-Se ao Céu. 
(Lc. 24, 50-51) 
 

Da Mensagem de Fátima: Conta-nos a Lúcia que, na Aparição de junho de 1917, Nossa 

Senhora disse: «O Francisco e a Jacinta levo-os em breve para o Céu. Mas tu ficas cá 

mais algum tempo. Deus 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 queridas por mim 

a adornar o seu trono.» 

         

- Peçamos à Senhora da Mensagem a graça de confiarmos sempre no seu Imaculado 

Coração como caminho para Deus! 

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

Cântico: 

 Jesus Cristo, eu Te adoro,  

Te ofereço a minha vida. 

                Como eu Te amo!     

 

 

Terceiro mistério: A descida do Espírito Santo sobre os Apóstolos e Maria 

Santíssima 
 

 

Do Livro dos Atos dos Apóstolos: Quando chegou o dia de Pentecostes, 

encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. Viram então aparecer umas 

línguas à maneira de fogo e poisou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios 

do Espírito Santo. (At 2, 1.3-4) 
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Da Mensagem de Fátima: Na Aparição de 

Pontevedra, Nossa Senhora também pediu à Lúcia a 

devoção reparadora dos Primeiros Sábados 

dizendo: «Tu, ao menos, procura consolar-me e diz 

a todos aqueles que, durante cinco meses, no 

primeiro sábado, se confessarem, recebendo a 

sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizerem 

15 minutos de companhia, meditando nos quinze 

mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, 

prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas 

as graças necessárias à salvação.»  

 

- Mãe de Jesus, ajuda-nos a ter o nosso coração puro para receber em graça a Jesus 

Eucaristia! 

       
 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 
 

           

Cântico: 
 Espírito Santo, eu Te adoro.  

Te ofereço a minha vida.  

 Como eu Te amo! 

 

 
 

Quarto mistério: A Assunção de Nossa Senhora ao Céu 
 

Do Livro do Cântico dos Cânticos: Quem é esta que se levanta como a aurora, bela 

como a Lua, brilhante como o Sol? (Ct 6, 10) 

 

 

Da Mensagem de Fátima: Nas suas ‘Memórias’ a Irmã Lúcia conta-nos: “Passados os 

primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: «rezem o terço todos os dias para 

alcançarem a paz para o Mundo e o fim da guerra». Em seguida começou a elevar-se 

serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da 

distância. A luz que a circundava ia abrindo um caminho no cerrado dos astros, motivo 

pelo qual dissemos que vimos abrir-se o céu.” 

 

- Senhora do Rosário, ajuda-nos a sermos fiéis à oração do terço!  

 

Pai Nosso… / Ave Maria… / Glória… 

 
  

Cântico: 

 Trindade Santa, eu Te adoro.  

Te ofereço a minha vida.  

Como eu Te amo! 
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Quinto mistério: A coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra 
 

Do Livro do Apocalipse: Depois apareceu no Céu um grande sinal: uma mulher 

vestida de Sol, com a Lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na 

cabeça. (Ap 12, 1) 

 

 

Da Mensagem de Fátima: Sobre a Aparição de 13 de junho de 1917, conta-nos a Lúcia: 

“Nossa Senhora abriu as mãos e comunicou-nos pela segunda vez o reflexo dessa luz 

imensa. Nesta nos víamos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco 

parecia estarem na parte dessa luz que se elevava para o céu e eu na que se espargia 

sobre a terra. O Francisco, muito impressionado com o que tinha visto, perguntava á 

Lúcia: «Para que estava Nossa Senhora com o Coração na mão, espalhando sobre o 

mundo aquela luz que é Deus?» 

  

- Senhora dos Pastorinhos ajuda-nos a viver sempre na graça de 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, Mãe de Misericórdia…  
 

 

 

 

 

 

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 eu assim 

sou vosso/vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade 

vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa. Ah, guardai-me e 

defendei-me como coisa própria vossa. 
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Bênção do Santíssimo Sacramento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

            
 

                 

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: 

- Vós sois o Pão vivo 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: Glória ao Senhor 
 
 

Glória ao Senhor, 

Louvor ao Senhor, 

Cantai-lhe Terra inteira, 

Bendizei o Seu Nome.  

 

 Glória ao Senhor,  

 Louvor ao Senhor, 

 Anunciai a Sua Salvação. 

 
 

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. 
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