
 

 

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:  
A caminho do Santuário de Nossa Senhora de Fátima para participarmos na Peregrinação Nacional dos 
Acólitos Portugueses, propomos que individualmente ou em grupo reciteis o terço do rosário… O acólito 
tem uma missão na sua comunidade e no mundo! É na sua entrega em cada dia, no seu serviço que ela se 
revela “da missa à missão”. A exemplo dos pastorinhos de Fátima, meditamos nestes mistérios da vida de 
Jesus de sua mãe Maria, abrindo o nosso coração ao grande Amor de Deus por nós, que assume a nossa 
humanidade, tornando-se Deus connosco. Tenhamos também presente na oração, no silencio e na ação as 
palavras do Papa Francisco durante a Peregrinação Internacional dos Acólitos a Roma em agosto de 2018 
quando nos convidou a “ser amigos com gratuidade de quem vive à nossa volta, mais com os atos, com a 
proximidade, do que com as palavras”. Procuremos “conhecer e amar cada vez mais o Senhor Jesus”. 
 
1º Mistério: A RESSURREIÇÃO DE JESUS 
“Por que buscais o Vivente entre os mortos? Não está aqui; ressuscitou!”  
(Lc 24, 5-5) 
- Rezemos para que os acólitos das nossas dioceses sejam sempre pedras vivas e anunciem a alegria da 
ressurreição. 
 
2º Mistério: A ASCENÇÃO DE JESUS AOS CÉUS 
“Depois, Jesus 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)  
- Rezemos para que os acólitos das nossas dioceses sejam bênção na comunidade. 
 
3º Mistério: A DESCIDA DO ESPÍRITO SANTO SOBRE NOSSA SENHORA E OS APÓSTOLOS 
“Viram então aparecer umas línguas de fogo, que se iam dividindo, e poisou uma sobre cada um deles”  
(At 2,3)  
- Rezemos para que os acólitos das nossas dioceses sejam espírito e vida para os mais necessitados e 
excluídos. 
 

4º Mistério: A ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA 
“Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor”  
(Lc 1,45) 
- Rezemos para que os acólitos das nossas dioceses sejam testemunhas vivas da alegria do evangelho e a 
levem a toda a parte. 
 

5º Mistério: A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA COMO RAINHA DOS ANJOS E DOS SANTOS 
“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) 
- Rezemos para que os acólitos das nossas dioceses sejam santos da missa à missão. 
 

Três Ave-marias: 
Rezemos estas três Avé-Marias pelo Santo Padre o Papa Francisco, 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 missionário. 
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