
A Missão da Lúcia 

 

Depois de o Francisco e a Jacinta terem ido para o Céu, a Lúcia sentia-se muito sozinha 

neste mundo. Mas recordava a consoladora promessa que Nossa Senhora lhe fizera: que 

nunca a deixaria só, e que seria a sua consolação constante. No entanto, o seu coração 

recordava a agradável companhia dos seus queridos primitos. Tudo provocava nela 

saudades: as colinas, as árvores, as ovelhas, e especialmente a Cova da Iria. Além disso, 

os peregrinos afluíam a Fátima aos milhares, para visitarem o local das Aparições, e todos 

queriam falar com a Lúcia. A toda a hora iam a casa dela. Incomodavam-na, porque 

queriam saber todos os pormenores das Aparições: como era o aspecto de Nossa 

Senhora, o que vestia, o que dizia, etc. Quando a Jacinta e o Francisco estavam com ela, 

era-lhes mais fácil fazerem frente, juntos, a todas estas pessoas; mas sozinha... – oh! Se 

ao menos fosse possível ir-se embora dali e estar sozinha com Nosso Senhor e Nossa 

Senhora! Mas aquilo que mais afectava a Lúcia, talvez mais do que tudo o resto, era a 

corrente contínua de visitantes que perturbava e transtornava a paz do seu lar. Entretanto, 

em Janeiro de 1918, apenas três meses depois da última Aparição, a Santa Sé, após um 

lapso de 60 anos, restabeleceu a Diocese de Leiria (Portugal), a que pertencia a aldeia de 

Fátima. O Reverendo José Alves Correia da Silva foi nomeado Bispo e tomou posse da 

sua Sé Episcopal a 5 de Agosto de 1920. O novo Bispo considerou como seu dever mais 

importante obter os factos completos respeitantes às Aparições de Nossa Senhora em 

Fátima. A sua acção foi demorada e prudente, recusando tomar qualquer decisão ou 

medida sem uma extensa e piedosa reflexão. Investigou todas as fontes de informação e 

teve a sua primeira entrevista com a Lúcia a 13 de Junho de 1921. Tendo sabido das 

frequentes intrusões dos muitos visitantes que afectavam tanto a Lúcia como toda a sua 

família, o Senhor Bispo então convidou a Lúcia e a mãe a irem fazer-lhe uma visita e 

falar-lhe. Foi nessa altura que ele lhes contou, à mãe e à filha, o seu plano de enviar a 

Lúcia para uma escola religiosa onde não a reconhecessem e onde ninguém a 

incomodaria. Além dessa vantagem, o Bispo considerava ainda: Se, na ausência de 

Lúcia, continuassem as muitas curas e conversões que já se tinham operado na Cova da 

Iria, isso seria um sinal quase certo da aprovação divina. Senão, a devoção morreria por 

si própria. “-Não deves dizer a ninguém quando vais nem para onde vais.” – disse o Bispo 

à Lúcia, informando-a de que deveria partir dentro de cinco dias. “-Sim, Senhor Bispo!” – 

respondeu a Lúcia respeitosamente. “-Não deves revelar a ninguém da tua escola quem 

tu és.” “-Sim, Senhor Bispo!” “-E não deves dizer nem uma palavra sobre Fátima.” “-Sim, 

Senhor Bispo!” – A Lúcia iria fazer tudo o que ele lhe mandara. E, quando voltou para 



casa com a mãe, os poucos dias que tinham passaram muito rapidamente. Muito ela 

desejava despedir-se dos Martos e da Sr.ª Maria da Capelinha; mas prometera não dizer 

a ninguém que estava para partir... No entanto, foi-lhe possível passar o tempo de visita 

aos lugares santos onde, com os seus primitos, tinha experimentado muitos dias 

felicíssimos. No último dia em casa, 17 de Junho, a Lúcia foi primeiro à Loca do Cabeço – 

aquele lugar rochoso onde o Anjo tinha aparecido. Ali se prostrou por terra, repetindo uma 

vez e outra a singela oração do Anjo: “Meu Deus! Eu creio, adoro, espero e amo-Vos. 

Peço-Vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não Vos amam!” A 

seguir foi aos Valinhos, onde Nossa Senhora aparecera depois de os Pastorinhos terem 

sido presos. Ajoelhou-se diante da pequena carrasqueira onde Nossa Senhora tinha 

pousado, apesar de a árvore ter sido há muito despojada de todos os seus ramos, 

levados por piedosos peregrinos. Passou ali muito tempo e depois levantou-se, passou ao 

lado do terreno pantanoso e do pequeno charco onde os três costumavam levar as 

ovelhas a pastar, e dirigiu os seus passos para a Cova da Iria. Não estava lá ninguém. 

Como estava feliz por estar ali sozinha a recordar o encanto das celestes Aparições! E ela 

ouvia de novo, no seu coração, aquelas lindas palavras de consolação ditas pela Virgem 

Santíssima: “-Não desanimes. Eu nunca te deixarei. Levar-te-ei para o Céu… Mas tu ficas 

cá mais algum tempo. Jesus quer servir-Se de ti para Me fazer conhecer e amar. O Meu 

Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus.” A Lúcia 

ficou tanto tempo na Cova da Iria que perdeu a conta das horas; e o sol começou a pôr-se 

atrás das colinas distantes. Logo ela se apressou a ir à Capelinha para fazer uma última 

visita, e depois à igreja paroquial onde se tinha baptizado e tantas vezes assistira à Santa 

Missa, recebendo Nosso Senhor na Sagrada Eucaristia. Ajoelhou-se à mesa da 

Comunhão, a agradecer a Deus pelos maravilhosos privilégios da Fé, e depois foi 

percorrendo toda a Igreja, detendo-se um momento diante de cada imagem dos muitos 

santos, a despedir-se deles e a pedir a sua protecção para a viagem. Saindo da Igreja, foi 

visitar a sepultura do seu querido pai, que falecera há pouco, e depois a do Francisco. A 

Lúcia gostava muito do seu primito Francisco! Era um rapazinho tranquilo, forte, viril, 

sincero e honesto – tal como deveria ter sido São José quando era menino. Recordou as 

palavras que lhe ouvira pouco antes de morrer: “Já me falta pouco para ir para o Céu. A 

Jacinta vai a pedir muito por os pecadores, por o Santo Padre e por ti; e tu ficas cá, 

porque Nossa Senhora o quer. Olha: faz tudo o que Ela te disser!” A Lúcia prometeu-lhe 

que sim. A menina voltou para casa e jantou, e a mãe mandou-a deitar cedo. Mas a Lúcia 

estava fatigada demais para dormir. Embora desejasse muito ir-se embora para rezar e 

estar somente com Jesus e Maria, não lhe era fácil deixar a sua querida mãe. Mas 



ofereceu esse sacrifício para salvar as almas do Inferno. Às 2:00h da manhã a mãe 

acordou-a e ajudou-a a preparar-se; e começaram juntas a sua longa viagem. O luar e as 

lindas estrelas alumiavam-lhes o caminho; e, quando se aproximaram da Cova da Iria, 

disse a Lúcia: “-Mãe, vamos parar um bocadinho e rezar o nosso Terço.” “-Está bem, 

Lúcia.” – respondeu a Sr.ª Maria Rosa – E foram juntas rezar as suas contas. Uma vez 

terminadas, retomaram a viagem para a vila de Leiria onde a Lúcia ia apanhar o comboio 

para o Porto. A mãe deixá-la-ia na estação, porque o Sr. Bispo tinha designado outra 

mulher para a acompanhar no comboio e a levar ao Asilo de Vilar. A despedida de mãe e 

filha na estação era triste de se ver, porque se derramaram lágrimas em abundância, sinal 

do seu amor mútuo e profundíssimo e da dor amarga da separação. Na noite de 12 de 

Maio de 1967, véspera da chegada do Santo Padre Paulo VI, o grande recinto da Basílica 

de Fátima estava cheio de peregrinos. Não sabiam quando se voltariam a ver. Quando a 

Lúcia chegou à escola conventual, a Madre Superiora – obedecendo às ordens do Bispo 

– deu-lhe outro nome: Maria das Dores. Passando desde então a ser conhecida por este 

nome, já ninguém a reconheceria como a Pastorinha de Fátima. A Madre Superiora 

também a advertiu sobre as injunções do Bispo de nunca revelar quem era e de não falar 

de Fátima. E a Lúcia ofereceria alegremente este sacrifício a Nossa Senhora. Na escola, 

as meninas depressa começaram a dar-se bem com a Lúcia. Sentiam-se atraídas por ela 

como as muitas meninas de Fátima que costumavam reunir-se em sua casa ao redor 

dela. E embora nunca falasse de Fátima, falava-lhes frequentemente de Nossa Senhora, 

de como Ela era bonita e bondosa e do que todas deveriam fazer para Lhe agradar. 

Inspirava em todas elas um Amor fervoroso para com Maria Santíssima. E quando o seu 

plano de estudos terminou, pediu autorização para ingressar na Ordem das boas Irmãs 

que a tinham recebido – as Irmãs de Santa Doroteia – que se sentiram felizes por acolher 

no seu convento esta menina tão doce e tão santa. No convento, Nossa Senhora não 

deixou a Lúcia sozinha. Veio visitá-la várias vezes. Já na Cova da Iria Nossa Senhora lhe 

tinha comunicado a dor amarga do seu Coração por causa da ingratidão e dos pecados 

da humanidade. Pediu que todos os fiéis honrassem especialmente o Primeiro Sábado de 

cada mês, como um dia de reparação ao Seu Imaculado Coração. Nossa Senhora 

apareceu a Lúcia a 10 de Dezembro de 1925, na sua cela do convento. O Menino Jesus 

estava ao lado de Nossa Senhora, por sobre uma nuvem luminosa. A Santíssima Virgem, 

pondo-lhe no ombro a mão e mostrou-lhe, ao mesmo tempo, um coração que tinha na 

outra mão, cercado de espinhos. (Veja-se a pintura sobre esta Aparição no interior da 

capa) Foi o Menino Jesus que falou primeiro à Lúcia: “-Tem pena do Coração de tua Mãe 

Santíssima que está coberto de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos 



Lhe cravam, sem haver quem faça um acto de reparação para os tirar. Em seguida, a 

Virgem Santíssima disse à Irmã Lúcia: “-Olha, minha filha, o Meu Coração cercado de 

espinhos que os homens ingratos a todos os momentos Me cravam, com blasfémias e 

ingratidões. Tu, ao menos, vê de Me consolar e diz que, a todos aqueles que durante 5 

meses, ao Primeiro Sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezarem 

um Terço e Me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário 

com o fim de Me desagravar, Eu prometo assistir-lhes, à hora da morte, com todas as 

Graças necessárias para a salvação dessas almas.” A Lúcia nunca poderia esquecer esta 

visão do Coração Imaculado de Maria a sangrar. Contou esta Aparição tanto ao seu 

Confessor como à Madre Superiora, mas eles sentiramse incapazes de difundir a 

devoção. Passaram dois meses; e a 15 de Fevereiro de 1926, o Menino Jesus apareceu 

outra vez à Lúcia, para perguntar se ela tinha difundido a A primeira página do jornal 

anticlerical O Século, um dos principais jornais de Portugal, noticia com grande pormenor 

o Milagre do Sol. A Lúcia disse-Lhe que o seu confessor tinha levantado várias 

dificuldades e a Madre Superiora, embora desejasse ardentemente propagar a devoção, o 

seu confessor também a advertiu de que nada poderia, por si só. “É verdade que a Madre 

Superiora só, nada pode; mas, com a Minha Graça, pode tudo…” – respondeu Nosso 

Senhor. Da sua parte, a Lúcia fez tudo o que podia para dar a conhecer esta devoção; e, 

ao escrever à mãe, instou-a a tornar-se um apóstolo na cruzada de reparação: “Minha 

querida Mãe:” – assim começava a carta – “Como sei que, ao receber uma carta minha, 

recebe, ao mesmo tempo, uma consolação, resolvi escrever esta, para a animar a 

oferecer a Deus o sacrifício da minha ausência. Em verdade, compreendo o quanto sente 

esta separação, mas creia que, se nós nos não separássemos voluntariamente, 

encarregar-Se-ia Ele de o fazer. Senão, veja: o tio Manuel, que dizia não deixar sair de 

casa os filhos, e como Deus lhos levou! “Por isso, eu queria que a mãe com generosidade 

oferecesse à Virgem Santíssima esse acto de reparação pelas ofensas que Ela recebe 

dos Seus filhos ingratos. Queria também que a mãe me desse a consolação de abraçar 

uma devoção que sei é do agrado de Deus, e que foi a nossa querida Mãe do Céu Quem 

a pediu. “Logo que tive conhecimento dela, desejei abraçá-la, e fazer com que todos os 

demais a abraçassem. Espero, portanto, que a mãe me responderá a dizer que a faz, e 

que vai procurar fazer com que todas essas pessoas que aí vão a abracem também. Não 

poderá nunca dar-me consolação maior do que esta. Consta só em fazer o que vai escrito 

neste santinho. A confissão pode ser noutro dia, e os 15 minutos é o que me parece lhe 

vai fazer mais confusão. Mas é muito fácil. Quem não pode pensar nos mistérios do 

Rosário? Na anunciação do Anjo e na humildade da nossa querida Mãe, que, ao ver-Se 



tão exaltada, Se chama escrava do Senhor? Na paixão de Jesus, que tanto sofreu por 

nosso Amor? E a nossa Mãe Santíssima junto de Jesus, no Calvário? Quem não pode 

assim, nestes santos pensamentos, passar 15 minutos, junto da Mãe mais terna das 

mães?! “Adeus, minha querida mãe. Console assim a nossa Mãe do Céu, e procure que 

muitos outros A consolem também; e assim dar-me-á, também a mim, uma inexplicável 

alegria. Sou sua filha muito dedicada, que lhe beija a mão. Maria Lúcia de Jesus Quando 

a Lúcia falou desta devoção a um certo Padre, ele respondeu que Nossa Senhora tinha 

empregado mais ou menos as mesmas palavras que Nosso Senhor usara quando fez as 

Suas promessas a Santa Margarida Maria Alacoque acerca das Nove Primeiras Sextas-

Feiras. A Lúcia apenas sorriu, dizendo: “-Poderei eu dizer à Virgem Santíssima como se 

há-de Ela exprimir?” A Lúcia, pouco tempo antes da sua saída de Fátima para o Asilo de 

Vilar (Porto) --- em 17 de Junho de 1921 --- para frequentar a escola conventual, nunca 

mais voltaria a viver em Fátima. A primeira vez que regressou a Fátima só para passar 

uns dias foi em Maio de 1946. Não fora ainda concedida à Irmã Lúcia autorização de 

revelar tudo o que Nossa Senhora lhe dissera na Cova da Iria. No entanto, teve 

autorização para revelar a necessidade de reparação e a devoção dos Primeiros 

Sábados. Foi em 1927, quando estava a rezar na capela do convento das Doroteias de 

Tui (Espanha), onde se encontrava, que recebeu a autorização do Céu para revelar as 

duas primeiras partes do Segredo: a Visão do Inferno e a urgente necessidade de 

devoção ao Imaculado Coração de Maria. “Vistes o inferno, para onde vão as almas dos 

pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a Meu 

Imaculado Coração…virei pedir a Consagração da Rússia a Meu Imaculado Coração.” A 

Lúcia relatou aos seus confessores, à sua Madre Provincial, ao Bispo de Leiria, e ao 

Reverendo José Galamba (A terceira parte do Segredo revelado aos Três Pastorinhos na 

Cova da Iria em 13 de Julho de 1917, foi posta por escrito pela Irmã Lúcia em 9 de 

Janeiro de 1944.) Dois anos mais tarde, em 1929, Nossa Senhora apareceu outra vez a 

Lúcia enquanto rezava na capela em Tui. Foi o momento escolhido por Nossa Senhora 

para pedir o cumprimento do seu pedido anterior: “-Virei pedir a Consagração da Rússia a 

Meu Imaculado Coração… Se atenderem a Meus pedidos, a Rússia se converterá e terão 

paz.” Nossa Senhora explicou que esta Consagração tem de ser feita pelo Santo Padre 

em união com todos os Bispos do mundo. A Lúcia deu a conhecer este pedido aos seus 

confessores. Um deles, o P. Francisco Rodrigues, S.J. disse-lhe que o pusesse por 

escrito. Ela mostrou essa carta ao Bispo e deu-lhe todos os pormenores. O Padre 

Rodrigues também a levou à atenção do Santo Padre. Passaram dois anos e nada se 

realizou. No Verão de 1931, a Irmã Lúcia foi mandada pela sua Superiora religiosa para 



Rianjo, uma aldeia marítima de Espanha. Enquanto ali estava, foi à Capela de Nossa 

Senhora de Guadalupe e rezou pela conversão da Rússia, de Espanha e de Portugal. E a 

Irmã Lúcia descreveu numa carta ao seu Bispo o que a seguir aconteceu. Em finais de 

Agosto de 1931, escrevia ela: “Senhor Bispo: O meu confessor manda-me que participe a 

V.ª Ex.cia Reverendíssima o que há pouco se passou entre mim e o Nosso Bom Deus: 

estando eu ali a pedir a Deus a conversão da Rússia, de Espanha e de Portugal, pareceu-

me que a Sua Divina Majestade me disse: “Consolas-Me muito pedindo-Me a conversão 

dessas pobres nações. Pede também a minha Mãe, dizendo muitas vezes: “Doce 

Coração de Maria, sede a salvação da Rússia, de Espanha, de Portugal, da Europa e do 

mundo inteiro.” E outras vezes: “Pela Vossa Pura e Imaculada Conceição, ó Maria, 

alcançai-me a conversão da Rússia, de Espanha, de Portugal, da Europa e do mundo 

inteiro’. “‘Participa aos Meus ministros que, dado seguirem o exemplo do Rei de França 

na demora em executar o Meu pedido, tal como a ele aconteceu, assim o seguirão na 

aflição. Nunca será tarde demais para recorrer a Jesus e a Maria.’” Passaram-se anos. O 

Papa rezava pedindo a paz. Depois, em Março de 1938, a Alemanha invadiu a Áustria e 

preparava-se para a 2ª Grande Guerra, que rebentou em Setembro de 1939, seis meses 

depois do falecimento de Pio XI. O Padre Jongen perguntou à Lúcia se Nossa Senhora 

tinha mencionado o nome do Papa: “-Nossa Senhora pronunciou, de facto, o nome de Pio 

XI?” “-Sim. Não sabíamos, então, se era o nome de um Papa ou de um rei, mas Nossa 

Senhora falou em Pio XI.” “-A Guerra, porém, não começou no tempo de Pio XI!” “-A 

anexação da Áustria foi o pretexto para ela. Quando se concluíu o Acordo de Munique, as 

Irmãs rejubilavam, porque a paz estava salva. Eu sabia mais do que elas, infelizmente!” 

Foi “o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes…” – a 

Lúcia explicou assim as luzes extraordinárias que apareceram nos céus do Mundo em 

1938. “Deus manifestou esse sinal… – continuou ela – Deus serviu-se disso para me 

fazer compreender que a Sua Justiça estava prestes a desferir o golpe sobre as nações 

culpadas…” Mas o padre replicou: “-Os astrónomos dizem que foi uma vulgar aurora 

boreal. Porque escreveu num dos seus relatos: ‘Não sei; mas, se examinarem bem, verão 

que não foi… da forma que se apresentou, tal aurora. Mas seja o que quiserem’. Porque 

diz isto?” “-Julgou que é assim.” Entretanto a 2ª Grande Guerra arrasava toda a Europa, 

ameaçando submergir o Mundo inteiro. Em 1940, a Lúcia escreveu outra vez ao Bispo de 

Leiria expressando o seu pesar porque a Consagração ainda não fora realizada. “Se o 

mundo conhecesse o momento da Graça que lhe é concedido, e fizesse penitência.” 

Depois disso, escreveu o que o seu director espiritual lhe tinha indicado – a consagração 

do Mundo ao Imaculado Coração de Maria, com uma menção especial da Rússia. O Papa 



deliberou longa e piedosamente sobre este pedido. Em 1942, tanto o clero como o povo 

de Portugal celebraram as bodas de prata [25 anos] das Aparições de Nossa Senhora em 

Fátima. No último dia de Outubro do mesmo ano, os Bispos reuniramse na Sé de Lisboa 

para se unirem ao Santo Padre. Nesse dia, o Papa consagrou a Igreja e o Mundo ao 

Imaculado Coração de Maria, fazendo obliquamente referência ao povo da Rússia (mas 

não ao país pelo seu nome) com estas palavras: “Estendei a vossa protecção… aos 

povos separados pelo erro ou pela discórdia, nomeadamente àqueles que Vos professam 

singular devoção, onde não havia casa que não ostentasse a vossa veneranda ícone 

(hoje talvez escondida e reservada para melhores dias), dai-lhes a paz e reconduzí-os ao 

único redil de Cristo, sob o único e verdadeiro Pastor.” Seis semanas depois, na Festa da 

Imaculada Conceição e em presença de 40.000 peregrinos, o Santo Padre repetiu a 

consagração na Basílica de São Pedro, em Roma. Foi um acontecimento decisivo na 

História do Mundo, e ocasionou uma cessação mais rápida da 2ª Grande Guerra. No 

entanto, não era a Consagração que Nossa Senhora pedira, e por isso não resultou na 

conversão da Rússia nem na Paz duradoura que Ela nos prometeu. Na primavera de 

1943, Nosso Senhor dignou-Se aparecer a Lúcia, para expressar a alegria do Seu 

Sacratíssimo Coração pela consagração. A Irmã Lúcia conta-o na sua carta ao Bispo de 

Gurza, seu director espiritual. Nisto, começámos a dar-nos conta de que esta 

consagração ocasionou uma mudança no transcurso da História. A II Grande Guerra, que 

ameaçava continuar interminavelmente a sua destruição massiva e desumana, acabaria 

dentro de pouco tempo. “Excelência,” – escreveu a Lúcia – “Deus queira que todos oiçam 

a voz do Bom Deus. Deseja Ele que os de Espanha se reúnam em retiro e determinem 

uma reforma no povo, clero e ordens religiosas; porque alguns conventos e muitos 

membros de outros!... – Entende?... – Deseja que se faça compreender às almas que a 

verdadeira penitência que Ele agora quer e exige consiste, antes de tudo, no sacrifício 

que cada um tem de se impor para cumprir com os próprios deveres religiosos e 

materiais. Promete o fim da guerra para breve em atenção ao acto que se dignou fazer 

Sua Santidade. Mas como ele foi incompleto, fica a conversão da Rússia para mais 

adiante. Se os Srs. Bispos de Espanha não atenderem aos Seus desejos, ela (a Rússia) 

será ainda e uma vez mais o açoite com que Deus os pune…” Nosso Senhor disse 

também à Irmã Lúcia que “enquanto que a presente aflição (isto é, a 2ª Grande Guerra) 

seria abreviada” pela consagração do Mundo, a Paz no Mundo não seria concedida sem a 

explícita Consagração da Rússia feita pelo Papa e os Bispos. A Lúcia reiteraria esta parte 

vital da Mensagem de Fátima durante as quatro décadas seguintes. O Padre Jongen, um 

sacerdote holandês, visitou a Irmã Lúcia em Tuy em 1942, e entrevistou-a em três 



ocasiões diferentes. Falando da carta que ela escreveu ao Papa Pio XII, a Lúcia 

assinalou: “Na carta que por ordem dos meus directores espirituais escrevi ao Santo 

Padre, em 1940, expus o pedido exacto de Nossa Senhora, e pedi a consagração do 

mundo, com menção especial da Rússia. O pedido exacto de Nossa Senhora era que o 

Santo Padre fizesse a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração, ordenando 

que, ao mesmo tempo, e em união com Sua Santidade, a fizessem todos os Bispos do 

mundo católico.” A 15 de Julho de 1946, o eminente autor e historiador William Thomas 

Walsh entrevistou a Irmã Lúcia. Na sua obra extensivamente disseminada, Our Lady of 

Fatima, escreveu: “A Irmã Lúcia explicou claramente que Nossa Senhora não pediu a 

consagração do mundo ao Seu Imaculado Coração. O que Ela pediu especificamente foi 

a consagração da Rússia… “Mas ela (a Irmã Lúcia) disse mais que uma vez, e com 

ênfase deliberada: ‘O que Nossa Senhora quer é que o Papa e todos os Bispos do mundo 

consagrem a Rússia ao Seu Imaculado Coração num dia especial. Se isto se fizer, Ela 

converterá a Rússia e haverá paz. Se não se fizer, os erros da Rússia espalhar-se-ão por 

todos os países do mundo.’” Três anos depois, o Padre Thomas McGlynn, um frade 

dominicano de Nova Iorque, falou com a Irmã Lúcia. Ao citar-lhe o texto das duas 

primeiras partes do Segredo de Fátima. quando lia que Nossa Senhora dissera: – “virei 

pedir a consagração do mundo…” – a Lúcia interrompeu-o. No seu livro Vision of Fatima, 

ele relata que a Irmã Lúcia foi enfática ao corrigir ‘consagração do mundo’ para 

‘consagração da Rússia’. “Não!” – disse a Irmã Lúcia – “O mundo, não! A Rússia, a 

Rússia!” Nossa Senhora pediu que o Santo Padre consagrasse a Rússia ao Seu 

Imaculado Coração e que mandasse a todos os Bispos que o fizessem ao mesmo tempo 

em união com ele. Este facto foi confirmado outra vez numa revelação de Nossa Senhora 

à Irmã Lúcia que se relata em Il Pellegrinaggio delle meraviglie. Nossa Senhora apareceu 

à Irmã Lúcia em Maio de 1952 e disse-lhe: “Faz saber ao Santo Padre que continuo à 

espera da Consagração da Rússia ao Meu Imaculado Coração. Sem a Consagração, a 

Rússia não poderá converter-se, nem o mundo terá paz.” Esta consagração é um 

elemento de importância crucial na Mensagem de Fátima, tal como o apelo à penitência. 

Acerca deste tema, escreveu a Irmã Lúcia: “O bom Deus vai-Se deixando aplacar, mas 

queixa-Se amarga e dolorosamente do pequeníssimo número de almas em Graça 

dispostas a renunciar a si mesmas, naquilo que delas exige a observância da Sua lei.” A 

Irmã Lúcia também escreveu sobre este assunto ao Bispo de Gurza durante a Quaresma 

de 1943: “Esta é a penitência que o bom Deus agora pede: O sacrifício que cada pessoa 

tem de se impor a si mesma para levar uma vida de justiça na observância da Sua lei. E 

deseja (que) se faça conhecer com clareza este caminho às almas; que muitas, julgando 



o sentido da palavra ‘penitência’ nas grandes austeridades, não sentindo forças nem 

generosidade para elas, desanimam e descansam numa vida de tibieza e pecado. “De 

quinta para sexta-feira, estando na capela, com licença de meus superiores, às 12 da 

noite me dizia Nosso Senhor: ‘O sacrifício que de cada um exige o cumprimento do 

próprio dever e a observância da Minha lei, é a penitência que agora peço e exijo.’”11 

Nosso Senhor disse que o acto do Santo Padre era incompleto. Não pode completar-se 

até que mais indivíduos, casas, Dioceses e países se consagrassem ao Imaculado 

Coração de Maria. Tal como o Bispo de Leiria escrevera, “Ao pedido dos Bispos de 

Portugal e da própria Irmã Lúcia, o Santo Padre, no decurso da sua famosa mensagem a 

Portugal, no encerramento do Jubileu de Fátima em 31 de Outubro de 1942, celebrou a 

consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, uma consagração que todos nós 

deveríamos repetir tanto oficial como pessoalmente.” A consagração pessoal tem quatro 

elementos essenciais: a Graça, a penitência, o Terço e a reparação. “Nosso Senhor 

queixa-Se amarga e dolorosamente do número limitadíssimo de almas em Graça 

dispostas a renunciar-se a si mesmas naquilo que delas exige a observância da Sua lei.” 

Nossa Senhora veio para trazer a paz ao mundo e o fundamento da paz é a conservação 

da Graça. As guerras são apenas castigos pelos pecados do mundo. Só a Graça torna a 

humanidade agradável a Deus. É só quando a Graça ilumina a alma de alguém que há 

paz entre Deus e essa pessoa. E é quando a paz reinar entre Deus e uma quantidade 

suficiente de pessoas, que Maria Santíssima recompensará o mundo com o dom da paz. 

Para perseverar nesta paz e na Graça de Deus, nem todos os homens precisam de se 

sacrificar tão heroicamente como fizeram os Pastorinhos de Fátima; mas todos os 

homens deveriam cumprir os seus deveres de vida quotidiana. E porque estes deveres 

são frequentemente difíceis e gravosos, convertem-se em obras de penitência e sacrifício. 

“O sacrifício que de cada um exige o cumprimento do próprio dever e a observância da 

Minha lei, é a penitência que agora peço e exijo.” No Evangelho, Nosso Senhor chama- -

lhe “a cruz diária” da alma fiel. “Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, 

tome a sua cruz cada dia e siga-me.” (Lc. 9:23) Um elemento essencial da vida de Cristo 

era um Amor profundo para com Sua Mãe, Maria Santíssima. Por isso o verdadeiro 

discípulo de Cristo deveria compartir com Ele esse Amor para Ela e evidenciá-lo na sua 

vida de dia a dia pela recitação do Terço. A alma fiel que com sinceridade reza as suas 

contas é agradável a Deus e atrai a si própria a Graça de Deus. Além disso, o Terço dá à 

Santíssima Virgem novo poder para esmagar a cabeça da Serpente e destruir o seu 

poder maligno no Mundo. As Comunhões reparadoras também são necessárias para se 

cumprir a consagração pessoal a Nossa Senhora. Não foi por acaso que Nosso Senhor 



pediu as Comunhões reparadoras dos Primeiros Sábados quase com as mesmas 

palavras com que comunicou a Santa Margarida Maria Alacoque a devoção das Primeiras 

Sextas-Feiras. Ele quer que esta devoção ao Imaculado Coração de Maria se dê a 

conhecer e se difunda através do Mundo e que venha a ser uma prática comum, assim 

como as Primeiras Sextas-Feiras.  

 

  

 

 

 

 

 


