
O ANJO 

 

Fátima é uma aldeia situada no centro de Portugal, a uns 100 quilómetros a norte de 

Lisboa. É formada por numerosos lugares escondidos na elevação conhecida como Serra 

de Aire. Um desses lugares chama-se Aljustrel; e é aqui, e mais precisamente nos pastos 

rochosos circundantes, que se centra a nossa história. Num dia do ano de 1915, data que 

não ficou especificada em qualquer registo histórico, quatro meninas andavam a brincar 

nos campos. A Lúcia de Jesus dos Santos, nessa altura com oito anos, era uma delas. 

Quando o sol lhes indicou que tinha chegado o meio-dia, sentaram-se para comer a sua 

merenda e, uma vez terminada, começaram a rezar o Terço como era seu costume, 

apesar da sua pouca idade. Enquanto rezavam o Terço, todas quatro repararam no 

repentino aparecimento duma nuvem com forma humana a flutuar sobre o arvoredo do 

vale. “Como uma nuvem mais branca que a neve, algo transparente, com forma humana” 

– era a descrição de Lúcia. As crianças surpreenderam-se e ficaram cheias de admiração. 

Não podiam compreender o que seria aquilo. E ainda mais se admiraram quando a 

estranha figura branca lhes apareceu mais duas vezes. Não lhes fazia apenas una visita 

de passagem. E por isso deixou no espírito das pequenitas, especialmente no da Lúcia, 

uma impressão inexplicável. Embora tal impressão permanecesse longamente, ia-se 

todavia desvanecendo com a passagem do tempo. Talvez até a tivessem esquecido por 

completo, se não fossem os factos que depois se lhe seguiram. Passou um ano. A Lúcia, 

como de costume, estava fora nos campos com as ovelhas. Desta vez, eram os seus 

priminhos, a Jacinta e o Francisco, a acompanhá-la, sendo agora também pastorinhos e 

companheiros de recreio. “Fomos com as nossas ovelhinhas para uma propriedade de 

meus pais, que fica ao fundo do Cabeço”, lembra a Lúcia, dando-nos de cor os 

pormenores precisos. “Essa propriedade chamava-se Casa Velha. Aí pelo meio da 

manhã, começou a cair uma chuva miudinha, pouco mais que orvalho. Subimos a encosta 

do monte, seguidos das nossas ovelhinhas, à procura de um rochedo que nos servisse de 

abrigo. Foi então que pela primeira vez entrámos nessa loca abençoada. Fica no meio 

dum olival pertencente a meu padrinho Anastácio. Avista-se dali a pequena aldeia onde 

nasci, a casa de meus pais, os lugares da Casa Velha e Eira da Pedra. O olival, 

pertencente a vários donos, continua até se confundir com estes pequenos lugares. “Aí 

passámos o dia” – continuou a Lúcia – “apesar da chuva haver passado e do sol se haver 

descoberto lindo e claro. Comemos a merenda e rezámos o Terço. Terminada a reza, 

começámos a jogar às pedrinhas. “Alguns momentos havia que jogávamos, e eis que um 

vento forte sacode as árvores e faz-nos levantar a vista para ver o que se passava, pois o 



dia estava sereno; e eis que começámos a ver, a alguma distância, sobre as árvores que 

se estendiam em direção ao Nascente, uma luz mais branca que a neve, com a forma 

dum jovem transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol.” 

Lúcia tentou descrever cada pormenor da sua aparência. “À medida que se aproximava, 

íamos-lhe distinguindo as feições. Estávamos surpreendidos e meio absortos, e não 

dizíamos palavra. Ao chegar junto de nós, disse: “-Não temais! Sou o Anjo da Paz. Orai 

comigo!” E ajoelhando em terra, o Anjo curvou a fronte até ao chão. Levados por um 

movimento sobrenatural, os Pastorinhos imitaram-no e repetiram as palavras que lhe 

ouviram pronunciar: “-Meu Deus! Eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão 

para os que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos amam! Depois de repetir 

isto três vezes, ergueu-se e disse: “-Orai assim. Os Corações de Jesus e Maria estão 

atentos à voz das vossas súplicas.” O Anjo desapareceu e a atmosfera de sobrenatural 

que os envolvia era tão intensa que quase não se davam conta da própria existência. 

Permaneceram por um grande espaço de tempo na posição em que o Anjo os tinha 

deixado, repetindo sempre a mesma oração. “A presença de Deus sentia-se tão intensa e 

íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. No dia seguinte sentíamos o 

espírito ainda envolvido por essa atmosfera, que só muito lentamente foi desaparecendo. 

Nenhum de nós pensou em falar desta aparição nem em recomendar segredo. Ela de si o 

impôs. Era tão íntima, que não era fácil pronunciar sobre ela a menor palavra. Fez-nos 

talvez também maior impressão, por ser a primeira assim manifesta.” Como crianças que 

eram, o fervor especial diminuiu e não passou muito tempo até que as brincadeiras, os 

jogos, as cantigas e as danças recomeçassem com o mesmo vigor. Permaneceu, no 

entanto, um efeito notável que parece em harmonia com os acontecimentos que se 

seguiriam. Os três priminhos ficavam contentes de passarem todo o tempo juntos. 

Quando chegou o Verão, abrasador na aridez da serra, os pequenitos acordavam ao 

amanhecer para levarem as suas ovelhas aos campos, para elas encontrarem a erva 

orvalhada na frescura da manhã. Quando o orvalho se tinha evaporado e o calor lhes 

tirava o apetite, reconduziam-nas ao aprisco, para voltarem a sair ao fim da tarde, quando 

outra vez as conduziam aos campos. Todo esse tempo era então aproveitado pelos 

pastorinhos para o repouso e os folguedos, à sombra acolhedora das figueiras. Quando 

estavam cansados, relaxavam junto do poço, sob a copa arrendada das oliveiras e 

amendoeiras. Foi neste local, enquanto eles estavam ali a descansar, que o Anjo se lhes 

mostrou outra vez. Lúcia diz-nos o que aconteceu: “-Que fazeis?” De repente o Anjo 

apareceu junto deles. “-Orai, orai muito! Os Corações Santíssimos de Jesus e Maria têm 

sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e 



sacrifícios.” “-Como nos havemos de sacrificar?” – perguntou a Lúcia. “-De tudo o que 

puderdes, oferecei um sacrifício ao Senhor em acto de reparação pelos pecados com que 

Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim, sobre a vossa 

Pátria, a paz. Eu sou o Anjo da sua guarda, o Anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e 

suportai, com submissão, o sofrimento que o Senhor vos enviar.” Somente a Lúcia e a 

Jacinta ouviam as palavras do Anjo. O Francisco apenas via o Anjo e sabia que ele estava 

a falar com as meninas. Cheio de curiosidade, ele queria saber o que o Anjo lhes dissera.  

“-Jacinta, diz-me tu o que o Anjo disse!” “-Amanhã de manhã to digo. Hoje não posso 

falar.” – a pequenita sentia-se tão esgotada que lhe faltavam as forças para falar. Ao outro 

dia e logo que se levantou, o Francisco perguntou à Jacinta: “-Conseguiste dormir esta 

noite? Eu estive sempre a pensar no Anjo e no que ele te teria dito.” E a Lúcia contou-lhe 

tudo o que o Anjo dissera. O pequenito não compreendia o significado das palavras do 

Anjo, e interrompia-a frequentemente: “-Que é o Altíssimo?... Que quer dizer ‘os Corações 

de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas?...’” E, recebida a resposta, 

ficava pensativo” – conta a Lúcia – “para depois recomeçar com outras perguntas. Mas o 

meu espírito não estava de todo livre, e por isso disse-lhe que esperasse até ao dia 

seguinte.” Esperou, satisfeito, durante um bocado, mas não deixou perder a primeira 

ocasião para fazer novas perguntas, o que fez a Jacinta levantar a voz: “-Tem cuidado; 

nestas coisas fala-se pouco!” “Quando falávamos do Anjo” – diz a Lúcia – “não sei o que 

sentíamos. A Jacinta até costumava dizer: ‘-Não sei o que me acontece, que não posso 

falar nem brincar nem cantar, e não tenho forças para nada.’ ‘-Eu também não’ – 

respondia o Francisco – ‘-Mas que importa? O Anjo é mais importante que tudo isso. 

Pensemos nele!’” Anos mais tarde, a Lúcia revelou: “Aquelas palavras do Anjo eram como 

uma luz que nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e queria ser 

amado, o valor do sacrifício e como ele Lhe era agradável, e como, por atenção a ele, 

convertia os pecadores. Por isso, desde esse momento, começámos a oferecer ao 

Senhor tudo o que nos mortificava, mas sem discorrermos a procurar outras mortificações 

ou penitências, excepto a de passarmos horas seguidas prostrados por terra, repetindo a 

oração que o Anjo nos tinha ensinado.” Aproxima-se o Outono. Os pastorinhos saíram aos 

campos com as ovelhas para passar todo o dia. Estava-lhes destinada outra visita de 

surpresa. “Passámos da Pregueira para a Lapa, dando a volta à encosta do monte pelo 

lado de Aljustrel e da Casa Velha.” – continua a Lúcia na sua narração – “Rezámos aí o 

nosso Terço e a oração que, na primeira aparição, o Anjo nos tinha ensinado. Estando, 

pois, aí, apareceu-nos o Anjo pela terceira vez, trazendo na mão um Cálice e, sobre ele, 

uma Hóstia da qual caíam algumas gotas de sangue dentro do Cálice. Deixando o Cálice 



e a Hóstia suspensos no ar, prostrou-se em terra e repetiu três vezes a oração: 

“‘Santíssima Trindade, Padre, Filho, e Espírito Santo, adoro-Vos profundamente e 

ofereço-Vos o preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo, presente 

em todos os Sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com 

que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do 

Coração Imaculado de Maria, peço-Vos a conversão dos pobres pecadores.’” Depois o 

Anjo, levantando-se, tomou de novo o Cálice e a Hóstia e deu-me a Hóstia a mim e o que 

continha o Cálice deu-o a beber à Jacinta e ao Francisco, dizendo ao mesmo tempo: “-

Tomai e bebei o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens 

ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus.” De novo se prostrou em terra 

e repetiu connosco mais três vezes a mesma oração: Santíssima Trindade…” e 

desapareceu. O significado completo desta visão ia-se revelando lenta e 

assombrosamente aos seus espíritos jovens. Tornavam-se absortos, em todo o seu ser, 

por este sentimento novo, estranho e ao mesmo tempo feliz, da presença interior de 

Deus. Guardaram silêncio por algum tempo. O Francisco foi o primeiro a quebrá-lo. Não 

tinha ouvido o Anjo e estava ansioso por saber tudo. “-Ó Lúcia” – disse ele – “o Anjo deu-

te a Sagrada Comunhão; mas a mim e à Jacinta, o que é que nos deu?” E a Jacinta, 

pronta, transbordando de incontida alegria, respondeu: “-Foi o mesmo, a Sagrada 

Comunhão: não viste que era o Sangue que gotejava da Hóstia?” “-Eu sentia que Deus 

estava em mim” – concordou ele – “mas não sabia de que maneira.” E, ajoelhados no 

chão, os três ficaram longo tempo, de coração cheio de ânimo, repetindo sempre a 

inspirada oração do Anjo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


