
 

 

Oração de Consagração a Nossa Senhora 
 

Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Mãe do Senhor e nossa Mãe, 
nós, os acólitos portugueses, peregrinos neste vosso Santuário, 
consagramo-nos totalmente a Vós. 
 
Nós Vos consagramos os nossos olhos, 
com os quais queremos contemplar a presença de Jesus Cristo, Vosso Filho, 
em cada celebração, mas de modo muito especial na Eucaristia. 
 
Nós Vos consagramos os nossos ouvidos, 
com os quais queremos escutar atentamente a Palavra do Vosso Filho, 
para a acolher como Vós. 
 
Nós Vos consagramos a nossa boca, 
com a qual queremos louvar o Senhor 
pelas maravilhas que realiza em nosso favor. 
 
Nós Vos consagramos todos os nossos sentidos e também o nosso coração, 
no qual queremos acolher a doação do Vosso Filho em cada celebração litúrgica 
e de modo excelente na Eucaristia. 
 
Vós que sois a «mulher eucarística» na totalidade da Vossa vida, 
acompanhai-nos no exercício do nosso ministério 
e intercedei por nós, para que também a nossa vida assuma forma eucarística  
e à Vossa semelhança, sigamos Jesus. 
 
Ámen. 
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Recitação do terço do rosário 
 
Caros Acólitos: ao deslocarmo-nos para o Santuário de Fátima para participarmos na Peregrinação Nacional 
de Acólitos, vamos meditar nos mistérios Dolorosos que nos centram no Mistério da Paixão e Morte de 
Jesus Cristo. O acólito é um construtor da paz. É na sua entrega em cada dia, por vezes de uma forma 
dolorosa, que o acólito é chamado a seguir a paz, fazer a paz, construir a paz. Meditarmos nestes mistérios 
da Vida do Salvador é abrirmos o nosso coração ao grande Amor de Deus por nós, que assume a nossa 
humanidade, tornando-se Deus connosco. Que o exemplo do calvário seja para cada um de nós o 
testemunho de que a paz se realiza com o amor e o perdão. 
 
 
1º Mistério: A AGONIA DE JESUS 
No Jardim das Oliveiras Jesus aceita, em agonia, a vontade do Pai. 
- Rezemos para que os acólitos das nossas dioceses convertam os seus corações e como Maria digam Sim à 
vontade de Deus nas suas vidas. 
 
2º Mistério: A FLAGELAÇÃO DE JESUS 
Apesar de inocente, Jesus é flagelado como um condenado.  
- Rezemos para que os acólitos portugueses olhem para São Francisco Marto, seu patrono, como verdadeiro 
testemunho de aceitação de todos os sacrifícios e com ele sejam capazes de ultrapassar todos os desafios 
que lhes sejam colocados. 
 
3º Mistério: A COROAÇÃO DE ESPINHOS 
Como forma de chacota da Sua Realeza, Jesus é coroado com espinhos. S. Paulo, ao dizer: “Completo na 
minha carne o que falta à Paixão de Cristo”, mostra-nos o caminho para nos configurarmos com Cristo na 
Sua Paixão. 
- Rezemos para que os Jovens se deixem desafiar por Cristo para viverem as suas vidas em especial 
consagração a Cristo Rei. 
 
4º Mistério: JESUS CARREGA A CRUZ 
Jesus percorre as ruas de Jerusalém com a Cruz a caminho do Calvário. 
- Rezemos para que todos os acólitos se sintam também impulsionados a percorrer as ruas das suas terras 
anunciando a entrega amorosa de Cristo pela humanidade 
 
5º Mistério: CRUCIFICAÇÃO E MORTE DE JESUS 
Cristo abre os braços e Morre sobre o Madeiro da Cruz. A morte de Jesus leva-nos à contemplação, do seu 
lado trespassado sai sangue e água, prefigurando o batismo e a eucaristia.  
- Rezemos com São Francisco, que contemplava a Cristo sacramentado, para que todos os acólitos das 
nossas dioceses saibam olhar para a Cruz como caminho na vida e contemplarem a Jesus no Sacramento do 
Altar, que em cada domingo servem. 
 
Três Ave-marias: 
Rezemos estas três Avé-Marias pelo Santo Padre, para que por intercessão e auxílio de Nossa Senhora, 
Maria Santíssima, seja sempre fiel ao seu múnus de Pastor da Santa Igreja e para que cada acólito da nossa 
paróquia seja um verdadeiro construtor da paz. 
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