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• GUIÃO PARA OS CENÁCULOS DAS 4ª FEIRAS •

  Pelo Sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amen

• Vinde Espírito Santo,  vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, 
Vossa Amadíssima Esposa". (Repetir 3 vezes)
• Meu Deus! Eu creio, Adoro, Espero e Amo -Vos.
Peço-Vos Perdão para os que não Crêem, não Adoram, não Esperam e não Vos Amam. 
• (ORAÇÕES AO SANTÍSSIMO... se estiver exposto.)

• S. Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate; sede o nosso auxílio contra as maldades e ciladas do 
demónio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, Príncipe da milícia celeste, 
com esse poder divino precipitai no inferno a satanás e aos outros espíritos malignos, que vagueiam pelo 
mundo para perdição das almas!   Amen! 
• Meu Deus, porque sois infinitamente bom eu Vos amo de todo o meu coração. Pesa-me de Vos ter 
ofendido,  e com o auxílio da Vossa Divina Graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais Vos 
tornar a ofender. Peço e espero o perdão das minhas culpas pela Vossa infinita Misericórdia. Amen
• CREIO EM DEUS PAI, todo-poderoso, Criador do céu e da terra; e em Jesus Cristo, seu Único 
Filho, nosso Senhor; que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria; padeceu sob 
Pôncio Pilatos; foi crucificado, morto e sepultado; desceu aos infernos, ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos 
céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso; de novo há-de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio 
no Espírito  Santo;  na Santa Igreja Católica;  na comunicação dos Santos;  na remissão  dos pecados;  na 
ressurreição da carne; na vida eterna. Amen.
• Ó Jesus é por Vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados cometidos contra o 
Imaculado Coração de Maria, que vamos rezar este rosário.     (Fátima)

• Ó Deus, cujo filho unigénito nos mereceu, por sua vida, morte e ressurreição, a recompensa da salvação 
eterna,  fazei  que,  meditando  nos  mistérios  do  sacratíssimo  Rosário  da  Santíssima  Virgem  Maria, 
aprendamos a viver as lições que eles encerram para alcançarmos as graças que prometem.          (Garabandal)

• Para  glória  de  Deus  e  louvor  de  Jesus  e  Maria,  para  santificação  nossa  e  de  todo  o  mundo, 
contemplaremos hoje os 15 mistérios.   (Fátima)

Referência às intenções particulares do Rosário...      
Avé Maria, cheia de Graça! O Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres e Bendito é o fruto do 
Vosso Ventre: Jesus!
Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa! Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen!

 JACULATÓRIAS ENTRE OS MISTÉRIOS
• Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.    - Como era no princípio, agora e sempre. Amen. 
• Ó Maria Concebida sem pecado.    - Rogai por nós que recorremos a Vós.
• Oh Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. 
-Levai as almas todas para o Céu, principalmente as que mais precisarem da Vossa misericórdia e dai-nos santos 
sacerdotes, santos religiosos e leigos santos comprometidos com a Vossa Igreja. Ouvi-nos Senhor. Amen.
• Nossa Senhora do Rosário de Fátima.   - Salvai-nos, salvai Portugal, o mundo inteiro e dai-nos a Paz.
• Doce Coração Imaculado de Maria.     - Sede a nossa Salvação, protecção, luz e guia!
• Sagrado Coração de Jesus que tanto nos amais.    - Fazei que eu Vos ame cada vez mais.
• Graças e Louvores se dêem a todo o momento.   - Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
• Eterno Pai, ofereço o Preciossíssimo Sangue do Vosso Divino Filho Jesus, em união com todas as Missas que hoje 
são celebradas em todo o Mundo, por todas as santas almas do Purgatório, pelos pecadores, em todos os lugares, pelos 
pecadores, na Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amen
• São José e Santa Terezinha.   - Rogai por nós.           • St. António e St. André.   - Rogai por nós.
•     Pastores de Fátima, conduzi-nos ao Imaculado Coração de Jesus e Maria e rogai por nós  .      As 3 seguintes,  só nos 5ºs   
mistérios

• Oh Jesus, meu único Amor.  Eu rezo por aqueles que vós amais, mas que não sabem amar-Vos.
- Possam ser purificados  e curados, a fim de que também eles, sejam livres de todo o mal.  Amen.  
• Que seja amado e adorado em todo o momento:   - “Jesus no Santíssimo Sacramento”.         (Pdr. Gobbi)
• Todos os Anjos e Santos do Céu.    - Rogai por nós.
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DEPOIS DA SALVÉ, NOSSA SENHORA PROMETEU ESTAR PRESENTE DE UMA FORMA MUITO ESPECIAL! 
GUARDAR 3 MINUTOS DE SILÊNCIO EM HONRA DA VIRGEM MARIA, E ESCUTAR O QUE ELA NOS DIRÁ!

ACTO DE CONSAGRAÇÃO 
AO 

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

Virgem  de  Fátima, / Mãe  de  Misericórdia, / Rainha  do  Céu  e  da  Terra, / Refúgio  dos 
pecadores, / nós, / aderindo  ao  Movimento  Mariano, / consagramo-nos  de  modo 
especialíssimo ao Vosso Coração Imaculado. /
Com este acto de consagração pretendemos viver, / convosco e por meio de Vós, / todos os 
compromissos assumidos na nossa consagração baptismal. /
Comprometemo-nos,  igualmente, / a  realizar  em nós / a  conversão interior  tão pedida no 
Evangelho, / a qual nos liberte de todo o apego a nós mesmos / e dos compromissos fáceis 
com o mundo, / para estarmos, como Vós, / sempre e únicamente dispostos a fazer a Vontade 
do Pai. /
Desejamos confiar-Vos, / a Vós Mãe dulcíssima e misericordiosa, / a nossa vida e vocação 
cristã, / para que de tudo disponhais para os Vossos desígnios de salvação / nesta  hora 
decisiva  que  pesa  sobre  o   mundo. / Comprometemo-nos  a  vivê-la  segundo  os  Vossos 
desejos, / em particular no espírito de oração e de penitência, / na participação fervorosa da 
Eucaristia, / no apostolado, / na reza diária do terço / e num modo austero de vida conforme 
ao Evangelho, / o qual dê, a todos,  /  bom exemplo de observância da Lei de Deus / e do 
exercício das virtudes cristãs, / especialmente da pureza. /
Prometemo-vos  ainda  manter-nos  unidos  ao  Santo  Padre, / à  Hierarquia  e  aos  nossos 
Sacerdotes, / de modo a opormos uma barreira / à onda de contestação do Magistério, / que 
ameaça a Igreja até aos fundamentos. /
Sob o Vosso maternal amparo / queremos tornar-nos apóstolos da necessidade, / tão actual, / 
de oração e amor ao Santo Padre, / para quem suplicamos a Vossa especial protecção. /
Prometemo-Vos, por último, / levar quanto nos for possível, / as almas com quem entrarmos 
em contacto / a renovar a sua devoção para conVosco. /
Conscientes  de  que  o  ateísmo  fez  naufragar  na  fé / grande  número  de  fiéis, / que  a 
dessacralização entrou no Templo Santo de Deus, / de que o mal e o pecado inundam cada 
vez mais o mundo, / levantamos confiantes os nossos olhares para Vós, / Mãe de Jesus e 
Mãe nossa, / compassiva e poderosa, / e ousamos de novo invocar e esperar de Vós / a 
salvação para todos os vossos filhos, / ó clemente, / ó piedosa, / ó doce sempre Virgem 
Maria. /

Cantiga do Morelinho
A 13 de Maio
Na Cova da Iria
Apareceu brilhando
A Virgem Maria
Avé, Avé…

Avé Maria…
De Fátima a Sintra
Com os seus 3 Anjos
Vem nos abençoar
A Virgem Maria 

Avé, Avé…
Avé Maria…


