
SAUDAÇÃO E ROSÁRIO NA CAPELINHA
10h00

Ao chegarem os grupos, o Senhor Bispo acolhe os peregrinos, como 
se segue.

I. Saudação
Bispo: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo

A paz do Senhor esteja convosco.
Assembleia: Ámen
Bispo:  Dirige uma palavra de boas-vindas aos fiéis, apresenta-os 

a Nossa Senhora e convida a assembleia a saudá-la com o 
cântico que se segue.

Cântico: Bendizemos o teu nome
(O Senhor Bispo e os sacerdotes vão paramentar-se somente no final 
do rosário)

II. Rosário 

Locutor: Maria, Mãe de Ternura e de Misericórdia, quis aparecer neste 
local para manifestar o amor misericordioso de Deus que nos convida 
ao arrependimento, à reparação e à paz. Aos Pastorinhos, convidou-os 
repetidamente a rezarem o rosário, oração pela qual se contemplam os 
mistérios do amor misericordiosos de Deus, e se entra na comunhão do 
Amor divino através do Coração Imaculado de Maria, refúgio materno 
e caminho de compromisso para uma vida renovada. Contemplando 
Maria, tomamos como modelo a sua entrega nas mãos do Pai que, pelo 
Espírito, a torna Mãe do Filho de Deus.
Meditamos neste dia os mistérios da glória que nos recordam a vitória 
de Jesus sobre a morte e a sua entrada no Céu, donde nos envia o 
Espírito Santo. Também Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, é elevada 
para partilhar plenamente do amor misericordiosos de Deus, e aí 
intercede por todos nós.
Juntos, peregrinos da Diocese de Leiria-Fátima e de muitos outros 
lugares, aqui presentes neste Santuário, rezemos contemplando as 
maravilhas da misericórdia de Deus. 



Todos ficaram cheios do Espírito Santo.
Virgem do Pentecostes, Senhora do Rosário de Fátima,
roga por nós para que também nós sejamos repletos do Espírito
que faz da nossa vida uma nova criação e memorial da presença de 
Deus.

IV. A assunção da Virgem Maria
Do Livro do Apocalipse (Ap 12,1)
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.

Virgem da Assunção, Senhora do Rosário de Fátima,
roga por nós para que vivamos com o olhar voltado para Deus.

V. A coroação de Maria como Rainha do Céu e da terra
Do Livro dos Salmos (Sl 44(45),10)
À tua direita está a rainha ornada com ouro de Ofir.

Virgem Rainha, Senhora do Rosário de Fátima,
roga por nós para que aguardemos, com jubilosa esperança, neste 
tempo da espera,
o triunfo do Coração Imaculado, a última vinda de Cristo Salvador.

 (Santuário de Fátima, Guia do peregrino 2017-2018, p. 93-95)

I. A ressurreição de Jesus Cristo
Do Evangelho segundo São Mateus (Mt 28,1-6)
Terminado o sábado, ao romper do primeiro dia da semana, Maria de 
Magdala e a outra Maria foram visitar o sepulcro. Nisto, houve um 
grande terramoto: o anjo do Senhor, descendo do Céu, aproximou-se 
e removeu a pedra, sentando-se sobre ela. O seu aspeto era como o de 
um relâmpago; e a sua túnica, branca como a neve. Os guardas, com 
medo dele, puseram-se a tremer e ficaram como mortos. Mas o anjo 
tomou a palavra e disse às mulheres: «Não tenhais medo. Sei que 
buscais Jesus, o crucificado; não está aqui, pois ressuscitou, como 
tinha dito. Vinde, vede o lugar onde jazia».

Virgem do Coração Imaculado, Senhora do Rosário de Fátima,
roga por nós para que vivamos animados pela fé na ressurreição.

II. A ascensão de Jesus ao Céu
Do Livro dos Atos dos Apóstolos (At 1,6-9)
Estavam todos reunidos, quando lhe perguntaram: «Senhor, é agora 
que vais restaurar o Reino de Israel?» Respondeu-lhes: «Não vos 
compete saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou com 
a sua autoridade. Mas ides receber uma força, a do Espírito Santo, 
que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, 
por toda a Judeia e Samaria e até aos confins do mundo». Dito isto, 
elevou-se à vista deles e uma nuvem subtraiu-o a seus olhos.

Virgem missionária, Senhora do Rosário de Fátima,
roga por nós para que, acolhendo a força do Espírito,
sejamos feitos testemunhas do teu Filho, Jesus Cristo.

III. A vinda do Espírito Santo
Do Livro dos Atos dos Apóstolos (At 2,1-4)
Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos 
no mesmo lugar. 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. 


