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ESCHEMA DO CENÁCULO LOCAL 

come fazia Padre Stefano Gobbi 

(Este é um esquema exemplificativo e prático, 

a parte obrigatória do Cenáculo do MSM está em negrito enquanto a opcional está em cursivo) 

 

Se puderem, rezem diante de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, ou do Coração Imaculado de Maria, 

para lembrar-nos de que Ela mesma iniciou esta obra em 1917  

e na qual chamou o padre Gobbi e nós a partir de 1972 em diante. 

 

Exposição do Santíssimo Sacramento enquanto se canta um canto eucarístico.   

(Se não tiver a Adoração Eucarística, inicia-se com o sinal da Cruz e a invocação ao Espírito Santo) 

 

• Invocação ao Espírito Santo: Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do 
Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. (3 vezes)  

•   Santo Terço: o Credo, três Ave-Marias e os 5 mistérios 

o Anúncio do mistério  

o Breve meditação do mistério   

o Ave, Ave, Ave…. (cantado com a melodia de Nossa Senhora de Fátima) 

o Pai Nosso 

o 10 Ave-Marias 

o Gloria (cantado) 

o Invocação: Seja amado e adorado a todo momento, Jesus no Santíssimo Sacramento,  

ou então cantar, por exemplo, Jesus, nosso Deus, Jesus redentor, nós te adoramos, na Eucaristia, 
Jesus de Maria, Jesus, rei de amor. 

o Jaculatória:  Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas 
para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem de Vossa infinita misericórdia. 

 

• Oração pelo Santo Padre, para receber as santas indulgências: Pai-Nosso, Ave-Maria, Gloria.    

 

Canta-se, se possível:  Christus vincit  

RIT: Christus vincit, Christus regnat, Christus Christus imperat! 

STROFA:  +N+ Summo Pontifici et universali Patri, pax vita et salus perpetua. (Rit.) 

STROFA:  Tempora bona veniant. Pax Christi veniat,  

per Immaculatum Cor Mariae Regnum Christi veniat! (Rit.) 

• Após o canto, uma Ave Maria pelo Responsável Geral, por todos os membros do MSM e por sua 

unidade, recordando-se também dos sacerdotes em crise e em dificuldades.  

• Salve Rainha.   

• Tantum Ergo e Benção Eucarística (caso não tenha Adoração, continua como segue abaixo)  

 

• Leitura de uma Mensagem 
 

 

Se NÃO tiver a Santa Missa  

                    

• Explicação da mensagem por parte do 

Sacerdote Responsável  

• Ato de Consagração  ao  Coração  Imaculado 

de Maria (segundo a forma que está no Livro 

Azul)  

• Benção Final por parte do um Sacerdote 

• Canto Final: Imaculado Coração de Maria. 

 

Se tiver a Santa Missa 

 

• Missa com homilia inspirada em uma 

mensagem do Livro Azul.  

• Ato de Consagração  ao  Coração  Imaculado 

de Maria (segundo a forma que está no Livro 

Azul) no lugar da oração dos fiéis  

• Canto do Magnificat após a Santa Comunhão 

como Ação de Graças  

• Canto final: Imaculado Coração de Maria.  


