
O FINAL DA VIDA DA JACINTA 

 

A morte do Francisco deixou a Lúcia e a Jacinta completamente desoladas. Embora 

soubessem que ele era feliz com Nosso Senhor e Nossa Senhora no Céu, tinham muitas 

saudades dele. Era como se os três tivessem um só coração; e, com a morte do 

Francisco, elas sentiam como se tivessem perdido uma parte do próprio coração. A 

Jacinta, especialmente, sentia-se sozinha sem o irmão. Sentada na cama, com a fronte 

esbraseada pela febre, a pequenita passava horas e horas sem se mover, expressando 

no seu rosto a mais profunda melancolia. “-Em que pensas, Jacinta?” – perguntava-lhe a 

mãe. “-Penso no Francisco. Quanto desejo vê-lo!” A Jacinta não podia dizer à mãe tudo o 

que pensava, mas comunicava-o confiadamente à Lúcia: “-Penso na guerra que há-de vir. 

Há-de morrer tanta gente e vai tanta para o Inferno! Hão-de ser arrasadas muitas casas, e 

mortos muitos Padres. Olha, eu vou para o Céu e tu, quando vires de noite essa luz que 

aquela Senhora disse que vem antes, foge para lá também.” “-Não vês que para o Céu 

não se pode fugir?” “-É verdade, não podes, mas não tenhas medo: eu no Céu hei-de 

pedir muito por ti, pelo Santo Padre, por Portugal, para que a guerra não venha para cá, e 

por todos os sacerdotes.” A Jacinta não só rezava, também oferecia o seu sofrimento. A 

broncopneumonia que ela tinha piorava diariamente e formou-se-lhe um abcesso no peito. 

À mãe, que se mostrava tão triste por ver a sua querida pequenina penar tanto, a Jacinta 

respondia sempre com palavras de consolação: “-Não se rale, minha mãe, que eu vou 

para o Céu; lá hei-de pedir muito por si. Não chore, eu estou bem.” Como um pequeno 

soldado que ela era, esforçava-se por esquecer a doença e as dores para consolar a 

família, e oferecia tudo pela conversão dos pecadores. “-Coitadinhos! Havemos de rezar e 

fazer muitos sacrifícios por eles!” – confidenciava ela à Lúcia. “-Ah! Pudéssemos nós, com 

os nossos sacrifícios, fechar para sempre as portas daquela fornalha terrível! 

Pudéssemos nós fazer com que todos os pecadores se encaminhassem para o Céu!” A 

Jacinta não deixava desperdiçar nem um momento de sofrimento. Uma só pontada de dor 

tinha mais valor para ela que todo o ouro no Mundo! O médico veio vê-la a casa; e, na 

falta de tratamento profissional na aldeia, aconselhou aos pais o seu internamento no 

hospital de Vila Nova de Ourém. A Jacinta sabia que nem os melhores médicos do Mundo 

lhe restituiriam a saúde. Concordou em ir, no entanto, em obediência a Nossa Senhora, 

porque isso seria uma oportunidade de lhe aumentar os sofrimentos. A Jacinta esforçava-

se por ser corajosa, mas aquilo de ir para um hospital e viver com desconhecidos, sem ter 

ali os pais nem os irmãos, não era um sacrifício fácil. Mas o mais custoso de tudo foi 

despedir-se da Lúcia. Como poderia passar lá sem ela? “-Lúcia!” – sussurrava ela com 



lágrimas nos olhos – “Se tu fosses comigo?!...O que mais me custa é ir sem ti… Se calhar 

o hospital é uma casa muito escura e eu estou ali a sofrer sozinha!” Tinha de ser, porém. 

Nos primeiros dias de Julho, o seu bom pai tirou do leito o seu corpinho emagrecido, 

acomodou-a carinhosamente sobre a burrinha e lá partiram ambos para o hospital de Vila 

Nova de Ourém. A Jacinta ficou no hospital dois meses e o tratamento a que a 

submeteram foi rigoroso. Teve visitas apenas uma vez: da mãe e da Lúcia. Mais tarde, 

conta-nos a Irmã Lúcia sobre essa visita: “-Encontrei-a com a mesma alegria por sofrer 

por amor de Deus, do Imaculado Coração de Maria, pelos pecadores e pelo Santo Padre. 

Era o seu ideal; era no que falava.” Ficaram dois dias com a Jacinta. A Senhora Olímpia 

teve de voltar à sua família e a Lúcia à dela, embora lhes partisse o coração deixarem a 

Jacinta sozinha e entre gente desconhecida, naquele hospital distante. O que piorava 

ainda mais a situação era a inutilidade de todos os esforços dos médicos. Ela não estava 

a melhorar, apesar de tudo o que eles faziam. A ferida que tinha no peito era grande, 

aberta, e continuamente a deitar pus. Por fim, os médicos lá concordaram em que seria 

igual para ela estar ali ou em casa com a família, e nos últimos dias de Agosto deram-lhe 

alta. “-A pequena está esquelética.” – dizia o Padre Formigão que a visitou em casa. – “Os 

braços são de uma magreza assombrosa. Anda sempre a arder em febre. A tuberculose, 

depois de um ataque de broncopneumonia e duma pleurisia, mina-lhe desapiedadamente 

o débil organismo. Bernadette, a humilde zagala de Lourdes, ouviu da boca da Imaculada, 

que Se dignou aparecer-lhe nas rochas de Massabielle, a promessa de que a faria feliz, 

não neste mundo, mas no outro. Teria a Virgem feito idêntica promessa à pastorinha da 

Serra d’Aire?” Um dia a Jacinta confidenciou à Lúcia: “-Quando estou só, desço da cama 

para rezar as orações do Anjo; mas agora já não sou capaz de chegar com a cabeça ao 

chão, porque caio; rezo só de joelhos.” A Lúcia não lhe respondia palavra; mas na 

primeira ocasião que se encontrou com o Vigário do Olival, contou-lhe tudo. O sacerdote 

mandou então dizer à pequena mártir que podia rezar deitada, que não era preciso descer 

da cama. “-E Nosso Senhor ficará contente?” – perguntava a Jacinta, ainda duvidosa. “-

Fica, sim. Nosso Senhor quer que se faça o que o Sr. Vigário manda.” “-Então está bem. 

Nunca mais me torno a levantar.” – e a Jacinta fazia aquilo que o representante de Deus 

lhe tinha aconselhado. Embora não se pudesse ajoelhar para rezar as suas orações, 

mesmo assim, a Jacinta às vezes tinha força suficiente para passear na Cova da Iria. 

Quando chegou o inverno, os pais já não permitiam à Jacinta que fosse à Cova da Iria; no 

entanto, não lhe proibiam que fosse à Missa a Fátima. Ela queria assistir à Missa todos os 

dias, como fazia a Lúcia. “-Não venhas, Jacinta – dizia-lhe a Lúcia, tentando aconselhá-la 

– Tu não podes, hoje não é Domingo.” “-Não importa. Vou pelos pecadores que nem ao 



Domingo vão. -Olha, sabes? Nosso Senhor está triste, porque Nossa Senhora disse-nos 

para não O ofenderem mais, que já estava muito ofendido e ninguém fez caso; continuam 

a fazer os mesmos pecados.” “-Fizeste algum outro sacrifício, Jacinta?” “-Sim, Lúcia. 

Tinha muita sede, mas não quis beber; ofereci a Jesus pelos pecadores. Esta noite tive 

muitas dores e quis oferecer a Nosso Senhor o sacrifício de não me voltar na cama; por 

isso não dormi nada… E tu, Lúcia, fizeste hoje algum sacrifício?” Os sacrifícios da Lúcia 

eram só para os ouvidos da Jacinta. A Lúcia conta ainda outra história sobre a Jacinta. 

“Um dia a mãe levou-lhe uma chávena de leite e disse-lhe que a bebesse. “‘-Não a quero, 

minha mãe!’ – respondeu ela, afastando a chávena com a mãozinha. A Senhora Olímpia 

insistia, mas a Jacinta não aceitava. “‘-Não sei como lhe hei-de fazer tomar alguma coisa 

com tanto fastio.’ – dizia a mãe, ao deixar o quarto.’” Mal a Senhora Olímpia tinha saído, a 

Lúcia objetou com a Jacinta: “-Como? Desobedeceste assim à tua mãe e não ofereces 

este sacrifício a Nosso Senhor?” Ao ouvir isto, a Jacinta deixou cair algumas lágrimas. 

Chamou pela mãe, pediu-lhe perdão e disse-lhe que tomaria tudo o que ela quisesse. A 

mãe trouxe-lhe de novo a 69 chávena de leite que ela bebeu sem mostrar o mais leve 

sinal de repugnância. Depois, enquanto a Lúcia secava as lágrimas da Jacinta, a menina 

confessou: “-Se tu soubesses quanto me custou a beber!...” De então em diante, embora 

à Jacinta lhe fosse cada vez mais difícil beber o leite ou o caldo, ou de comer, nunca se 

queixava; antes se esforçava corajosamente por tomar qualquer coisa que a mãe lhe 

desse. Um dia a mãe levou-lhe, junto com a chávena de leite, um belo cacho de uvas. A 

Jacinta gostava das uvas, e a mãe bem sabia que lhe agradavam. “-Não, minha mãe, as 

uvas não as quero, leve-as; dê-me antes o leite, que o bebo.” E, tendo saído a mãe, disse 

à Lúcia: “-Apeteciam-me tanto aquelas uvas e custou-me tanto beber o leite!... Mas quis 

oferecer este sacrifício a Nosso Senhor.” Quase todos os dias, a caminho de casa depois 

da Comunhão na Missa da manhã, a Lúcia visitava a Jacinta. Era uma grande alegria 

para ela. “-Ó Lúcia, comungaste hoje?” “-Sim, Jacinta.” “-Então chega-te aqui bem para o 

pé de mim, que tens em teu coração o Jesus escondido. Não sei como é, sinto Nosso 

Senhor dentro de mim, compreendo o que me diz e não o vejo nem o oiço, mas é tão bom 

estar com Ele!” A Lúcia tirou do seu missal uma estampa com o Cálice e a Hóstia que a 

Jacinta beijou com entusiasmo. “-É Jesus escondido. Gosto tanto d’Ele! Quem me dera 

recebê-Lo na igreja! No Céu não se comunga? Se lá se comungar, eu comungo todos os 

dias. Se o Anjo fosse ao hospital levar-me outra vez a Sagrada Comunhão! Que contente 

eu ficava! A Lúcia ofereceu-lhe uma estampa do Coração de Jesus. A Jacinta guardava-a 

dia e noite, beijando-a frequentemente. “-Beijo-O no Coração, que é do que mais gosto. 

Quem me dera também um Coração de Maria! Não tens nenhum?” “-Não, Jacinta. Não 



consegui encontrar nenhum.” “-Já falta pouco para ir para o Céu. Tu ficas cá para dizeres 

que Deus quer estabelecer no mundo a devoção do Imaculado Coração de Maria. 

Quando fores para dizer isso, não te escondas, diz a toda a gente que Deus nos concede 

as graças por meio do Coração Imaculado de Maria, que Lhas peçam a Ela; e que o 

Coração de Jesus quer que, a Seu lado, se venere o Coração Imaculado de Maria. Que 

peçam a paz ao Coração Imaculado de Maria; que Deus lha entregou a Ela. Se eu 

pudesse meter no coração de toda a gente o lume que tenho cá dentro do peito a 

queimar-me e a fazer-me gostar tanto do Coração de Jesus e do Coração de Maria!” 

Durante este tempo, Nossa Senhora não deixava sozinha a sua doentinha. Visitou a 

Jacinta para lhe dizer que queria que fosse para outro hospital, em Lisboa. A menina nem 

podia esperar para o contar à Lúcia. “-Disse-me que vou para Lisboa, para outro hospital; 

que não te torno a ver, nem a meus pais; que, depois de sofrer muito, morro sozinha; mas 

que não tenha medo, que me vai buscar para o Céu.” E chorando, estendeu os bracitos e 

abraçou a Lúcia: “-Nunca mais te torno a ver! Olha, reza muito por mim, que morro 

sozinha.” – era esse pensamento que torturava a menina. Um dia a Lúcia encontrou-a 

abraçada a uma estampa de Nossa Senhora, e a rezar “-Ó minha Mãezinha do Céu, 

então eu hei-de morrer sozinha?...” “-Que te importa morrer sozinha, se Nossa Senhora te 

vem buscar?” – e a Lúcia procurava animá-la, apesar de tudo, tentando distrair-lhe o 

espírito. “-É verdade, não me importa nada. Mas não sei como é: às vezes não me lembro 

que Ela me vem buscar.” “-Coragem, então, Jacinta! A ti já te falta pouco para ires para o 

Céu, mas a mim…” – e o coração da Lúcia entristecia-se com a ideia de perder a Jacinta 

muito em breve. “-Coitadinha! Não chores. Lá hei-de pedir muito e muito por ti. Tu ficas, 

mas é Nossa Senhora que quer assim.” “-Ó Jacinta… e que vais fazer no Céu?” “-Vou 

amar muito a Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, pedir por ti, pelos pecadores, pelo 

Santo Padre, pelos meus pais e irmãos e por todas as pessoas que me têm pedido para 

pedir por elas. Gosto tanto de sofrer por amor de Nosso Senhor e de Nossa Senhora! 

Eles gostam muito de quem sofre para converter os pecadores.” Na família Marto 

consideravam apenas sonhos as profecias da Jacinta de ir para um hospital em Lisboa. 

Como iria para lá? E para quê? Os pais não tinham dinheiro para isso. Mas Nossa 

Senhora já tinha tratado de tudo. Alguns dias depois de a Jacinta ter anunciado que iria 

para Lisboa, apareceu em Aljustrel um automóvel que parou diante da casa dos Martos. 

Era o Dr. Formigão com mais duas pessoas: o Dr. Eurico Lisboa e a esposa. O médico 

tinha ouvido falar dos acontecimentos na Cova da Iria, e queria visitar esse lugar santo e 

falar com os Pastorinhos. “Em meados de Janeiro de 1920 – afirmava o médico – de 

passagem por Santarém fomos cumprimentar o Rev. Dr. Formigão, que sabíamos ser 



quem nos poderia instruir sobre tudo o que se tinha passado em Fátima, e de que tinha 

sido testemunha. Depois de termos ido à Cova da Iria com ele e termos rezado o Terço, 

regressámos a Fátima, onde estivemos a falar com a Jacinta. A pequenita estava muito 

pálida, magrita, andava com dificuldade, dizendo-me a família que ela estava muito 

doente, o que os não contristava, pois a maior ambição da Jacinta era ir também para 

Nossa Senhora. Censurando-os eu por não empregarem todos os esforços para darem 

saúde à Jacinta, disseram-me que não valia a pena, porque era desejo de Nossa Senhora 

levá-la, e que já tinha estado no hospital de Vila Nova de Ourém, sem que tivesse obtido 

quaisquer melhoras. Repliqueilhes que a vontade de Nossa Senhora é superior a todas as 

forças humanas, e que, para terem a certeza de que de facto Nossa Senhora a queria 

levar, deviam esgotar todos os recursos científicos para lhe salvarem a vida. 

“Entusiasmados por este meu conselho, foram ouvir a opinião do Sr. Dr. Formigão que 

estava ali perto, e que reforçou o que eu dissera, ficando logo combinado que iria para 

Lisboa onde, num hospital, seria entregue aos cuidados dos melhores clínicos, ficando a 

ser tratada sob a direção de um dos mais distintos pediatras portugueses. Foi admitida 

com o diagnóstico: Pleurisia purulenta da grande cavidade esquerda, fistulosa; osteíte das 

7a e 8a costelas do mesmo lado.” Antes de deixar Fátima, a Jacinta pediu à mãe que a 

acompanhasse para se despedir da Cova da Iria. “Combinei com uma comadre minha 

levar a pequena na burrica dela; e assim se fez, que a pé a cachopita já não aguentava. 

Quando chegámos à Lagoa da Carreira, a Jacinta desceu da jumenta e começou a rezar 

o Terço sozinha; apanhou umas florinhas para prantar lá na capelinha. Quando lá 

chegámos, ajoelhámos e ela esteve lá a rezar um bocado como ela entendia. ‘-Minha 

mãe! – disse ao levantar-se – Nossa Senhora quando abalava, passava por cima 

daquelas árvores; e depois entrava no Céu tão depressa que me parecia que lhe ficavam 

os pés entalados!’” No dia seguinte, a Jacinta despediu-se da Lúcia, sua prima tão 

querida. A separação da Lúcia e da Jacinta era a cruz mais amarga de todas para ambas 

as meninas; os seus corações eram como um só. “-Cortava o coração. – narra a Lúcia – 

Conservou-se muito tempo abraçada ao meu pescoço, e dizia-me chorando: ‘-Nunca mais 

nos tornaremos a ver!... Reza muito por mim até que eu vá para o Céu; depois lá eu peço 

muito por ti. Não digas nunca o segredo a ninguém, ainda que te matem. Ama muito a 

Jesus e ao Imaculado Coração de Maria e faz muitos sacrifícios pelos pecadores.’” A 

viagem para Lisboa era triste tanto para a mãe como para a menina. A Jacinta conservou-

se quase sempre à janela de pé, a olhar pelas vidraças a paisagem e a gente das aldeias 

por onde passaram. Em Santarém apareceu uma senhora que ouvira falar da viagem da 

Jacinta e lhe deu um embrulhito de doces; mas a pequenina não quis comer nada. 



Quando chegaram a Lisboa, algumas senhoras foram ao seu encontro e juntos 

suplicavam aos amigos que encontrassem um lugar para elas dormirem. Ninguém queria 

albergar uma menina doente. A Jacinta identificou muito aquele facto com o padecimento 

do Imaculado Coração de Maria e de São José quando deambulavam em busca de um 

lugar para dormir em Belém, mas “não houve lugar para eles na pousada”. Cansadas e 

desapontadas, mãe e filha chegaram ao Orfanato de Nossa Senhora dos Milagres e 

pediram para as deixarem entrar. A Superiora, a Madre Maria da Purificação Godinho, 

acolheu-as de braços abertos. Estimava muito a pequenina que tinha visto Nossa 

Senhora. Enquanto a Sr.a Olímpia e a filha estavam na sala de espera, entrou uma 

senhora endinheirada que lhe contou que sofria muito dos olhos. Pôs-se a pedir-lhe que 

rezasse por ela a Nossa Senhora. Mas a Jacinta não respondia nada, de maneira que a 

senhora se afastou desconsolada, deixando contudo uma nota de 50 escudos na mão da 

pequenita que a entregou imediatamente à Superiora da casa. “-Dá o dinheiro à tua mãe” 

– disse para a pequena. “-Não” – respondeu a Jacinta. “O dinheiro é para si, porque terá 

muito trabalho comigo.” Mais tarde a religiosa perguntou à Jacinta: “- Porque não 

respondeste àquela senhora quando te pediu que rezasses por ela?” “-Olhe, Madrinha, – 

respondeu a Jacinta – eu rezei muito por ela; mas não lhe disse nada nesse dia porque 

tinha medo de me esquecer… estava com tantas dores.” A Senhora Olímpia ficou uns 

dias no orfanato para ter a certeza de que a Jacinta seria bem cuidada. A Superiora era 

uma verdadeira mãe para a menina; gostava muito dela e naquela casa a Jacinta sentiu-

se logo muito bem com todas as outras meninas. O que em particular a alegrava era 

haver naquele lugar uma capela. Habitar sob o mesmo teto que abrigava Jesus 

Sacramentado era uma felicidade com que nunca tinha sonhado. A partir do momento em 

que a deixaram entrar para o orfanato, a Jacinta queria sempre que a levassem à capela. 

“A Jacinta comungava quase todos os dias.” – relatava a mãe – “Levada ao meu colo ou 

ao colo da Superiora, lá ia até à mesa da Comunhão. Lembro-me que antes de eu voltar 

para casa me disse: ‘-Ó mãe, quero confessar-me.’ Fomos, então, antes do sol fora, para 

uma igreja. Quando saímos depois, a pequena não acabava de me dizer: ‘-Ai, minha mãe, 

que Padre tão bom, que Padre tão bom! Perguntava-me muitas coisas, tantas coisas!’ 

Bem queria eu saber o que o tal Padre lhe tinha perguntado, mas as confissões não são 

coisas para se explicarem uns com os outros.” Todo o tempo que lhe consentiam, a 

Jacinta ia passá-lo ajoelhada na capela ou, quando já não podia permanecer de joelhos, 

estava sentada na sua cadeirinha, de olhos cravados no Sacrário. Pelo seu ardente amor 

a Jesus, não deixava de observar as pequenas descortesias dos visitantes – contou a 

Superiora – “Reparando que algumas pessoas não estavam com a devida compostura e 



atenção, dizia-me: ‘-Não deixe, madrinha, que esta gente não esteja diante do Santíssimo 

Sacramento como se deve estar. Na igreja devese estar sossegado e não falar. Se esta 

pobre gente soubesse o que a espera!’ Eu descia então à capela e dava os avisos que 

entendia, mas nem sempre conseguia bom resultado; e quando voltava acima, a Jacinta 

perguntava-me: ‘-Então?’ ‘-Não querem saber de nada’ – respondia-lhe. A Jacinta, então, 

tomando um ar muito sério, dizia-me: ‘-Paciência! Mas Nossa Senhora sempre fica muito 

contente com a madrinha. Há-de dizer ao Sr. Cardeal, sim? Nossa Senhora não quer que 

a gente fale na Igreja.’” Frequentemente, para apanhar ar e sol, a madrinha obrigava a 

Jacinta a sentar-se em frente da janela que dava para o jardim. A menina ficava contente 

a olhar as árvores e a ouvir os passarinhos cantar. Mais que dos pais, a Jacinta sentia a 

falta da Lúcia, que tanto teria gostado de ver ao pé de si. “Com todas as órfãs (havia 25) a 

Jacinta se dava bem, mas não gostava muito de falar e conversar. Preferia a companhia 

duma rapariguita da sua idade a quem fazia os seus sermões. Era engraçado ouvi-la.” – 

contava a Superiora: “‘-Não deves mentir, nem faltar nunca à verdade. Não deves ser 

preguiçosa; deves ser muito obediente e suportar tudo por amor de Nosso Senhor com 

paciência, se queres ir para o Céu!’ – era com uma tal autoridade que falava, como se não 

fosse uma criança. “Durante os dias que passou na minha casa deve ter tido mais que 

uma vez a visita de Nossa Senhora” – continuava a Superiora – “Lembro-me duma 

ocasião em que ela me disse: ‘-Tire-se daí, madrinha, que estou à espera de Nossa 

Senhora!’ O seu rosto então tomava uma expressão radiosa, celestial. Por certo, algumas 

vezes, não era a Senhora que lhe aparecia, mas um globo de luz à semelhança do que 

tinha aparecido na Fátima, pois que lhe ouvíamos esta reflexão: ‘Desta vez não era como 

lá em baixo na Fátima; mas eu bem sabia que era Ela.’” Depois de cada visita de Nossa 

Senhora, a Jacinta falava com uma sabedoria muito além da sua idade, educação ou 

experiência. “-Quem foi que te ensinou tantas coisas?” – perguntava-lhe a Superiora, 

maravilhandose perante a sua sabedoria e intuições celestiais – “Foi Nossa Senhora. Mas 

algumas penso-as eu. Gosto muito de pensar.” Era tão aberta e sincera em tudo o que 

dizia!... E a Madre Superiora tomava notas de tudo: “Nossa Senhora disse que há muitas 

guerras e discórdias. As guerras não são senão castigos pelos pecados do mundo. Nossa 

Senhora já não pode suster o braço do seu Amado Filho. É preciso fazer penitência. Se a 

gente se emendar, ainda Nosso Senhor valerá ao mundo; mas se não se emendar, virá o 

castigo.” A explicar esta afirmação anterior da Jacinta, a Superiora escrevia: ““Refere-se a 

um grande castigo dito em Segredo. Nosso Senhor está profundamente indignado com os 

pecados e crimes que se cometem em Portugal. Por isso um terrível cataclismo de ordem 

social ameaça o nosso País e principalmente a cidade de Lisboa. Desencadear-se-á, 



segundo parece, uma guerra civil de carácter anarquista ou comunista, acompanhada de 

saques, morticínios, incêndios e devastações de toda a espécie. A capital converterse-á 

numa verdadeira imagem do inferno. Na ocasião em que a divina justiça ofendida infligir 

tão pavoroso castigo, todos aqueles que o puderem fazer fujam dessa cidade. Este 

castigo agora predito convém que seja anunciado pouco a pouco e com a devida 

discrição. ‘-Coitadita de Nossa Senhora! – dizia a pequena – Ai! Eu tenho tanta pena de 

Nossa Senhora! Tenho muita pena!’” Nossa Senhora revelara a esta pequenina algumas 

catástrofes terríveis que o Mundo teria de sofrer. “Se a gente se emendar – disse a 

Jacinta à Madre Godinho – ainda Nosso Senhor valerá ao mundo; mas, se não se 

emendar, virá o castigo. Se a gente não se emendar, Deus Omnipotente deixará rebentar, 

a começar na Espanha, um castigo tal como nunca antes se viu.” Falou depois de 

“grandes acontecimentos mundiais que teriam lugar a partir de 1940.” O pensamento das 

terríveis aflições que os homens atraíam sobre si próprios pelo seu ódio e desobediência 

a Nosso Senhor e Nossa Senhora enchia o coração dos Pastorinhos de uma desoladora 

tristeza. Dava à Jacinta mais dor que a sua doença ver como os homens ingratos 

tratavam a Jesus e a Maria. “-Ai! Eu tenho tanta pena de Nossa Senhora! Tenho muita 

pena!” – dizia entre lágrimas à Madre Godinho. A Superiora fez um dia uma pergunta à 

Sr.a Olímpia, que tinha vindo visitar a filha: “-Gostaria que as suas filhas Florinda e Teresa 

entrassem na vida religiosa?” “-Deus me livre!” – respondeu a mãe, de coração aflito pela 

morte do Francisco e tendo já iminente a da Jacinta. Momentos depois, a Jacinta, que não 

tinha ouvido a conversa, comentou quando a Superiora entrou no seu quarto: “-Nossa 

Senhora gostaria muito que as minhas irmãs se fizessem freiras. Mas a minha mãe não 

quer, e por isso Nossa Senhora não tardará a levá-las para o Céu.” Assim foi: pouco 

depois morreram as duas raparigas. Havia muito que a Madre Godinho desejava ir visitar 

a Cova da Iria. Era uma viagem longa e que lhe parecia impossível. “-Fique descansada, 

madrinha! Depois da minha morte há-de lá ir.” “-Os pecados que levam mais almas para o 

Inferno são os pecados da carne. Hão-de vir umas modas que hão-de ofender muito a 

Nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A Igreja 

não tem modas. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Os pecados do mundo são muito 

grandes. Se os homens soubessem o que é a eternidade, faziam tudo para mudar de 

vida. Os homens perdem-se, porque não pensam na morte de Nosso Senhor e não fazem 

penitência. “-Muitos casamentos não são bons, não agradam a Nosso Senhor e não são 

de Deus.” “- Peça muito pelos governos! Ai dos que perseguem a Religião de Nosso 

Senhor! Se o governo deixasse em paz a Igreja e desse a liberdade à Santa Religião, era 

abençoado por Deus. “Minha madrinha, não ande no meio do luxo, fuga das riquezas. 



Seja muito amiga da santa pobreza e do silêncio. Tenha muita caridade mesmo com 

quem é mau. Não fale mal de ninguém e fuja de quem diz mal. Tenha muita paciência 

porque a paciência levanos para o Céu. A mortificação e os sacrifícios agradam muito a 

Nosso Senhor. “A Confissão é um Sacramento de misericórdia. Por isso é preciso 

aproximar-se do confessionário com confiança e alegria. Sem Confissão não há salvação. 

“A Mãe de Deus quer mais virgens que se liguem a Ela pelo voto de castidade. Eu ia com 

muito gosto para o convento; mas gosto ainda mais de ir para o Céu. Para ser religiosa é 

preciso ser muito pura na alma e no corpo.” “-E sabes tu o que quer dizer ser pura?” – 

perguntava a Superiora. “-Sei, sei. Ser pura no corpo é guardar a castidade; e ser pura na 

alma é não fazer pecados; não olhar para o que não se deve ver, não roubar, não mentir 

nunca, dizer sempre a verdade ainda que nos custe. Quem não cumpre as promessas 

que faz a Nossa Senhora nunca terá felicidade nas suas coisas.” Chegou o dia em que a 

Jacinta teve de deixar os cuidados da Madre Godinho para ir para o hospital. A separação 

da madrinha era dura porque a amava muito, mas mais dura ainda era a separação de 

Jesus. No hospital não havia uma capela, nem qualquer pessoa em quem pudesse 

buscar consolação. Todos se mostravam simpáticos; mas quem podia tomar o lugar da 

Madre Godinho ou de Nosso Senhor? Às vezes o que mais a fazia sofrer era ver algumas 

enfermeiras ou outras pessoas que vinham visitar os doentinhos, atravessarem a sala 

com trajos pouco modestos, roupa da moda com grandes decotes. “-Para que serve tudo 

aquilo?” – dizia à Madre Godinho – “Se soubessem o que é a eternidade!” Um dia, alguns 

visitantes discutiam na sua presença os defeitos dum certo Padre que tinha sido proibido 

de celebrar a Missa. A Jacinta ficou triste, começou a chorar e disse que a gente não deve 

criticar os Padres, mas rezar por eles. Ela mesma rezava frequentemente pelos 

sacerdotes e pedia aos outros que fizessem o mesmo. Vinham examiná-la muitos 

médicos cuja única preocupação era a ciência e a medicina. Desconfiavam da influência 

que Deus pudesse exercer sobre o estado dum doente. A menina não hesitava em 

censurá-los, assinalando assim a causa dos seus frequentes fracassos. Mas tinha 

compaixão dos médicos, e dizia: “-Coitados, mal sabem eles o que os espera!” Dizia que 

os médicos não sabem como sarar os doentes com sucesso porque não têm amor a 

Deus. Um dia, um médico pediu as orações da Jacinta por uma intenção especial e ela 

assegurou-lhe que sim, que ia rezar por ele, mas que ele ia morrer dentro de pouco 

tempo. Disse o mesmo a outro médico: que ia morrer não só ele como também a sua 

filha. Foi para a Jacinta uma grande alegria quando Nossa Senhora fez com que o pai 

aparecesse para ver a filhinha. Foi contudo uma visita a fugir; ele não podia ficar muito 

tempo porque os outros filhos estavam de cama e precisavam da sua presença. Ver a 



Jacinta sozinha no hospital e tendo de a deixar assim partia-lhe o coração, mas estava 

inteiramente convencido que Nossa Senhora estava a cuidar dela. Quando os médicos 

sugeriram pela primeira vez uma operação, a Jacinta avisou-os que seria inútil. Tudo era 

em vão, porque Nossa Senhora lhe tinha dito que iria morrer em breve. Pediu mesmo a 

alguém para escrever à Lúcia, para lhe dizer o dia e hora da sua morte. No entanto, os 

médicos insistiram; e quando finalmente foi levada para a sala de operações, teve imenso 

que sofrer, porque, por causa da extrema fraqueza em que se encontrava, não pôde levar 

uma anestesia geral (com clorofórmio); recebeu apenas uma anestesia local. O que, 

todavia, mais a fez sofrer foi a humilhação de se ver despida e nas mãos de médicos 

desconhecidos. O resultado da operação apresentava-se animador, apesar de lhe terem 

sido extraídas duas costelas do lado esquerdo e a chaga ser tão grande que caberia nela 

uma mão. Sofreu dores atrozes que se renovavam todas as vezes que a ferida era 

tratada. “-Ai Nossa Senhora! Ai Nossa Senhora!” – era a única exclamação que a Jacinta 

deixava escapar. Ou também: “-Paciência! Paciência! Todos devemos sofrer para ir para o 

Céu!” Ninguém a ouvia queixar-se, embora sofresse tanto. Suportava tudo com alegria 

porque sabia que ajudaria muitas almas a escaparem ao fogo aterrador do Inferno. “-

Agora podes converter muitos pecadores, meu Jesus – dizia a Nosso Senhor –, porque 

eu sofro muito!” Nossa Senhora continuava às vezes a visitá-la. Quatro dias antes da sua 

morte, disse a Jacinta: “-Agora já não me queixo! Nossa Senhora tornou-me a aparecer e 

disse-me que em breve me virá buscar e que me tirava já as dores.” O Dr. Lisboa 

testemunhava isso: “-Na verdade, com a feliz aparição ali em plena enfermaria, 

desapareceram por completo as dores, apetecendo-lhe então brincar e distrair-se o que 

fazia passando os olhos por várias estampas religiosas, uma das quais era a de Nossa 

Senhora do Sameiro – que mais tarde me ofereceram como recordação da Jacinta – e 

que ela dizia ser a que mais lhe fazia lembrar a Senhora que lhes aparecera na Cova da 

Iria. Várias vezes fui informado de que a pequenita desejava que eu lhe fosse fazer uma 

visita, porque pretendia revelar-me um segredo. Como as minhas ocupações clínicas 

eram muitas, e como as notícias que me chegavam eram de que a Jacinta estava um 

pouco melhor, não me apressei; e, infelizmente, já não a fui visitar.” A Madre Godinho 

visitava a Jacinta todos os dias acompanhada sempre por amigos diferentes. Se alguém 

se sentava ao pé da cama onde lhe tinha aparecido a Santíssima Virgem, a Jacinta 

protestava: “-Tire-se daí, por favor, que aí esteve Nossa Senhora!” Pouco antes de ela 

morrer, perguntou-lhe alguém se desejava ver a mãe. “-A minha família durará pouco 

tempo e em breve se encontrarão no Céu. Nossa Senhora aparecerá outra vez, mas não 

a mim, porque com certeza morro, como Ela me disse.” Veio por fim o dia 20 de Fevereiro 



de 1920. A Jacinta parecia igual; poderia durar mais alguns dias, ou morrer a qualquer 

momento. Pelas seis horas da tarde, a pequenita disse que se sentia mal e que desejava 

receber a Extrema Unção. Foi chamado um Padre que a ouviu de confissão. A Jacinta 

insistiu para que lhe levassem o Sagrado Viático, mas ele não concordou por a ver 

aparentemente bem, e prometeu levar-lhe Nosso Senhor no dia seguinte. Ela insistiu que 

iria morrer dentro de pouco. E efetivamente, pelas 10 horas e meia da noite, faleceu com 

a maior tranquilidade, mas sem ter comungado. Ao seu trânsito assistiu só uma jovem 

enfermeira de nome Aurora Gomes – “a minha Aurorinha”, como a Jacinta gostava de lhe 

chamar, porque gostava muito dela. A enfermeira velou-a durante toda a noite, ficando ao 

pé do pequenino cadáver; e, ao amanhecer, vestiu-lhe um vestidinho branco de Primeira 

Comunhão com uma fita azul, tal como a Jacinta lhe pedira, porque eram as cores de 

Nossa Senhora. O Dr. Lisboa achou conveniente que não se depositasse o corpinho em 

qualquer sepultura comum, caso se confirmassem as Aparições como verdadeiras, e a 

Autoridade Eclesiástica desse a sua aprovação e reconhecimento oficial. Determinou que 

se fosse ao Pároco da igreja local e, depois de muita persuasão, prevaleceu que o Padre 

deixaria que o caixão com o corpo da Jacinta fosse colocado na sacristia, até que se 

resolvesse a sua remoção para algum jazigo. Conhecido o facto, que rapidamente se 

transmitiu de boca em boca através da cidade, começou a formar-se uma romaria de 

crentes que vinham à igreja para ver o corpo. Todos iam com Terços e imagens para tocar 

nos vestidos da pequenita e para rezarem junto dela. O Padre não queria permitir a 

homenagem, porque dizia que isso pertencia só aos Santos canonizados pela Igreja. E 

mandou deslocar o corpo para outro compartimento, com a porta fechada. Mas as 

multidões continuaram a vir e o cangalheiro, para as sossegar, deixou que entrassem em 

pequenos grupos a ver o corpo de quem, estavam convencidos, estava já com Nosso 

Senhor e Nossa Senhora no Céu. O cangalheiro testemunhava que nunca antes nem 

depois tinha tratado dum caso como o da Jacinta. “-Parece-me estar a ver o anjinho. 

Deitadinha no caixão, parecia viva, com os lábios e as faces cor de rosa, tão linda! Tenho 

visto muitos mortos, pequenos e grandes, mas uma coisa assim nunca aconteceu. O 

cheiro agradável que o corpo exalava, não se pode explicar naturalmente. O maior 

incrédulo não poderia duvidar. Ora a pequena estava morta havia três dias e meio e o seu 

cheiro era como o de um ramalhete composto das mais variadas flores.” Sabendo-se da 

natureza grave da doença da Jacinta e da infecção que estava no seu organismo por 

causa da pleurisia – o que teria de apressar a sua corrupção – bem podemos A 

enfermaria do Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, onde a Jacinta ficou desde o dia 2 

de Fevereiro de 1920 até à sua morte, a 20 de Fevereiro de 1920. A cama nº 38, que ela 



ocupava, é a segunda do lado esquerdo. Calcular o assombro do cangalheiro perante 

este fenómeno extraordinário, porque o corpo da Jacinta lhe parecia isento da lei natural. 

No dia 24 de Fevereiro o corpo foi colocado dentro dum caixão de chumbo e soldado, 

tendo assistido a este acto as autoridades e algumas senhoras. Depois o caixão foi 

depositado no jazigo do Sr. Barão de Alvaiázere, em Vila Nova de Ourém. A Madre 

Godinho acompanhou o corpo e teve assim possibilidade de visitar Fátima – tal como a 

Jacinta lhe predissera. O Ti Marto estava na estação de comboios à espera do corpo. “-

Quando cheguei à Vila e vi aquele grupo de pessoas em volta do caixãozinho da minha 

filha… – calhou tudo muito jeitoso, muito bem… – desatei a chorar como uma criança. 

Fiquei esgotado. Nunca chorei tanto! – ‘Nada te valeu! Nada te aproveitou! Estiveste aqui 

dois meses e depois foste para Lisboa. E lá morreste sozinha!’” Quinze anos mais tarde, 

no dia 12 de Setembro de 1935, o Bispo de Leiria decidiu trasladar os restos mortais da 

pequena vidente para o cemitério da Fátima e colocá- -los num jazigo novo, 

propositadamente feito para ela e para o Francisco. Antes da partida, o caixão de chumbo 

foi aberto e, com grande espanto de todos os que assistiam, o rosto da criança 

apresentava-se perfeitamente incorrupto. Ela e o Francisco tinham voltado a casa, para 

repousarem nos Corações de Jesus e Maria, para Os consolarem e rezarem pela 

conversão dos pecadores, pelo Santo Padre, pelos sacerdotes, e por todos os que 

invoquem o seu piedoso auxilio.  

 

 

 

 

 

 

 


