
O FINAL DA VIDA DO FRANCISCO 

 

Depois da última Aparição, a 13 de Outubro de 1917, os três Pastorinhos tentaram voltar 

à sua vida normal e de rotina; o Francisco e a Jacinta, à espera do dia em que Maria 

Santíssima viesse para os levar para o Céu; a Lúcia, a começar dali a pouco o seu 

trabalho de difundir a devoção e o Amor para com o Imaculado Coração de Maria. Mas de 

agora em diante eram crianças assinaladas, tanto pelos homens como por Deus. As 

pessoas acorriam de todos os lados para as verem e lhes falar. Pobres e ricos, e até 

padres vinham fazer-lhes, pela milésima vez, todo o género de perguntas. Mas as 

respostas que eles davam eram sempre as mesmas. A inocência, a gravidade e a 

simplicidade dos três eram, ao espírito tanto de eruditos como de analfabetos, a prova 

sólida da sua honestidade total. Era suficiente vê-los para acreditar neles. O Francisco 

afirmava sempre que não tinha ouvido falar Nossa Senhora, mas que A tinha visto, e que 

a Sua beleza radiante lhe cegava os olhos. A Jacinta podia dizer mais, mas confessava 

ingenuamente que, às vezes, não ouvia bem a Virgem, que muitas coisas já as tinha 

esquecido e que, se os fiéis queriam saber bem como as coisas se tinham passado, que 

tinham de perguntar à Lúcia. A Lúcia repetia mil vezes a mesma história, sempre com as 

mesmas palavras; mas muitas vezes havia quem pretendesse fazê-la desvendar o 

segredo das revelações. E era então que a Lúcia e a Jacinta se mantinham caladas, às 

vezes até ao ponto de parecerem pouco educadas. Quando vinham sacerdotes e 

tentavam arrancar-lhes o Segredo, é que as pequenitas se sentiam terrivelmente 

confusas e tristes. Não queriam ser descorteses com os representantes de Nosso Senhor, 

mas viam-se obrigadas a guardar o Segredo. Mas a Virgem Santíssima ajudou-as no seu 

dilema. O Padre Faustino Ferreira, vigário da aldeia vizinha e decano do Distrito, reuniu-

se com os Pastorinhos numa das suas visitas oficiais e, doravante, todas as vezes que 

vinha à Fátima não deixava de falar com eles. Os Pastorinhos gostavam muito deste 

padre, porque se sentiam à vontade para lhe perguntarem tudo o que quisessem. 

Gostavam dos seus modos amáveis, e seguiam fielmente os seus conselhos. Ele nunca 

estava ocupado demais para os atender, e tranquilizava-os acerca de tudo. Ele bem sabia 

de que não eram tanto as suas palavras que os influenciavam, mas sim a Mãe de Deus. 

Era Ela a Artista que moldava as suas almas, mansa e firmemente, ao padrão do Seu 

Filho Unigénito, o Menino Jesus. Nossa Senhora comunicara ao Francisco, através da 

Lúcia, que o levaria depressa para o Céu, mas que tinha de rezar muitos Terços. Ele 

nunca se esquecia destas palavras e, tal como São Domingos, tornou-se um verdadeiro 

apóstolo do Terço. Não lhe interessava coisa alguma na vida senão cumprir este pedido 



de Nossa Senhora do Rosário. Certo dia, duas bondosas senhoras foram até à casa dos 

Martos, onde estiveram a conversar com ele, perguntando-lhe ‘o que queria ele ser 

quando fosse grande’. “-Queres ser carpinteiro?” “-Não senhora.” “-Queres ser militar?” “-

Não senhora.” “-E doutor, não gostavas de ser?” “-Também não.” “-Eu já sei o que tu 

gostavas de ser… Ser Padre! Dizer a Missa… confessar as pessoas… pregar na igreja… 

Não é?” “-Não senhora. Também não quero ser padre.” “-Então, que queres tu ser?” “-Não 

quero ser nada. Quero morrer e ir para o Céu!” O pai do Francisco, que estava presente a 

este interrogatório, comentava-o assim: “-Esta é que foi uma verdadeira aprovação!” O 

Francisco naquela altura costumava separar-se da Lúcia e da Jacinta depois de 

chegarem às pastagens. Parecia que cada vez mais queria meditar em tudo o que Nossa 

Senhora lhes dissera. “Eu gostei muito – diria ele depois – de ver o Anjo e ainda mais de 

ver Nossa Senhora. Mas do que mais gostei foi de ver Nosso Senhor naquela luz que a 

Virgem Maria nos pôs no coração. -Gosto muito de Deus! Mas Ele está tão triste por 

causa de tantos pecados... Nós não havemos de fazer nem o pecado mais pequenino!” 

Gradualmente, os Pastorinhos iam deixando por completo todo o desejo de se divertirem. 

Às vezes, na companhia dos outros, cantavam e dançavam como antes, mas apenas 

para não parecerem esquisitos. A Jacinta e o Francisco, que tinham já a promessa da 

Virgem de os vir buscar em breve para o Céu, entregavam-se principalmente e cada vez 

mais à mortificação e à oração. Não podiam interessar-se pelos estudos, porque para eles 

não serviam para nada. Eram só tempo perdido, e podiam empregá-lo mais 

proveitosamente na presença de Nosso Senhor Sacramentado. Já no ano anterior, no 

período das Aparições, o Francisco e a Jacinta tinham feito a sua primeira Confissão. 

Para a Comunhão, todavia, o Sr. Prior entendeu por bem fazê-los esperar ainda um ano. 

Quando chegou o momento de A receberem, o Francisco não passou no exame do 

Catecismo, e por isso tinha de esperar mais tempo. Tão desolado ficou o pequenito que, 

quando a sua irmãzinha foi para comungar, ele nem era capaz de entrar na Igreja. Ficou 

de fora, apoiado ao muro pedregoso da Igreja, a soluçar. Embora as Aparições públicas 

terminassem com a de 13 de Outubro, Nossa Senhora nunca abandonou depois disso os 

seus três eleitos. Há o testemunho da Jacinta ao seu pároco de que a Virgem Santíssima 

lhe apareceu três vezes no ano seguinte; e, como mais adiante veremos, continuou ainda 

a aparecer à Lúcia ao longo de muitos anos, passada já a sua infância. Além disso, o 

poder de Nossa Senhora de Fátima manifestava-se nos favores concedidos pela 

intercessão especial dos Pastorinhos. Para citar apenas um exemplo, havia aquele 

homem por cujo regresso a casa, são e salvo, se rezou por intercessão da Jacinta. Aquele 

infeliz, que acabara de fugir da cadeia e vagueava sem rumo, julgava-se completamente 



perdido na Serra e sofria de uma grande angústia. Caiu de joelhos e começou a rezar por 

intercessão da Jacinta. Passados alguns minutos – afirmava ele – apareceu-lhe a Jacinta, 

pegou-lhe pela mão e conduziu-o à estrada, fazendo-lhe sinal que continuasse por ali, e 

depois desvaneceu-se-lhe da vista. Mais tarde a Jacinta, no entanto, não sabia nada do 

extraordinário incidente, até que o homem voltou ali e lho contou. Do poder da Lúcia 

pouco se conhece, por ela ser relutante em falar de si própria sobre essas coisas. Mas 

sabemos sem qualquer dúvida que a mãe dela sobreviveu de modo extraordinário a uma 

doença grave, pela Fé da Lúcia em Nossa Senhora. Os pedidos de oração que chegavam 

aos Pastorinhos eram inúmeros, e as maravilhosas respostas às suas preces 

testemunham do favor de que gozavam perante a Mãe de Deus. Seria por fins de Outubro 

de 1918 que toda a família Marto adoeceu com a gripe pneumónica. Menos o pai que, por 

isso, era capaz de cuidar dos outros. Não podia fazer o seu trabalho habitual, porque 

tinha de tratar da casa, fazer o comer e tomar conta de todo o resto da sua grande família. 

“-Eu fiquei com cuidados, e muitos. – dizia ele – Trabalhou também nisso o dedo de Deus! 

Deus ajudou-me. Nunca foi preciso pedir dinheiro a ninguém. Sempre chegou.” O 

Francisco ficou em estado muito grave. Não podia levantar-se da cama. Foi nesta altura 

que a Virgem Santíssima apareceu ao Francisco e à Jacinta e lhes afirmou que muito em 

breve viria buscar o Francisco; e que não demoraria também muito em vir buscar a 

Jacinta. Estavam tão contentes por esta novidade que a Jacinta confiou à sua prima: 

“Olha, Lúcia, Nossa Senhora veio-nos ver e disse que vinha buscar o Francisco muito 

breve para o Céu. E a mim perguntou-me se ainda queria converter mais pecadores. 

Disse-Lhe que sim. Nossa Senhora quer que eu vá para dois hospitais; mas não é para 

me curar; é para sofrer mais por amor de Deus, pela conversão dos pecadores e em 

desagravo das ofensas cometidas contra o Coração Imaculado de Maria. Disse-me que tu 

não irias; que iria lá minha mãe levar-me e que depois ficaria lá sozinha.” -Que corajosa 

era esta menina, a oferecer-se a Deus e à Mãe de Deus como vitima de amor e 

reparação! O Francisco possuía idêntico espírito de amor e sacrifício. Estava muito 

doente e os remédios que tinha de tomar eram muito desagradáveis. Apesar disso, – 

testemunhava a mãe – “o pequeno aceitava qualquer remédio que lhe déssemos. Não era 

nada esquisito. Nunca pude saber de que é que ele gostava; se lhe dava uma pinguita de 

leite, tomava o leite; se lhe dava um ovo, sorvia o ovo. Coitadito! As mezinhas amargas 

também bebia sem fazer má cara. Por isso nós futurávamos que ele devia vencer a 

doença! Mas qual!... Ele sempre a repetir que tudo era inútil, que Nossa Senhora o vinha 

buscar para o Céu!” O Francisco achou-se melhor e pôde levantar-se e dar uns passeios. 

Foi à Cova da Iria, para onde dirigia sempre os seus passos vacilantes. Uma vez ali, 



ajoelhava-se ao pé do cepo da azinheira e o seu olhar cravava-se na imensidade do céu 

azul e mais além, para onde habitava Nossa Senhora. Os seus olhos brilhavam com nova 

vida ao pensar na alegria que depressa seria sua, quando Nossa Senhora viesse para o 

levar para o Céu. Regressou da Cova da Iria reanimado; tanto que o pai lhe disse: “-Tu 

vais curar-te, Francisco; vais ser um homem valente!” Mas a sua resposta seguríssima foi: 

“-Nossa Senhora não tarda a vir buscar-me.” “-Iluminações do alto!” – murmurava triste o 

bom homem, e as lágrimas caíam-lhe dos olhos, cansados pelas aturadas vigílias. “-Se 

Nossa Senhora te curar – dizia-lhe uma vez a sua madrinha Teresa – prometo oferecer-

lhe o teu peso em trigo.” “-Não vale a pena. Nossa Senhora não lhe fará essa graça.” O 

Francisco tinha razão, porque poucos dias depois voltou a ficar de cama e nunca mais se 

levantou. Ia piorando de dia para dia sob o peso duma febre alta e persistente. No 

entanto, os outros iludiam-se quanto ao seu verdadeiro estado, porque o viam sempre 

bem-disposto, sempre alegre, sempre pronto a sorrir. A epidemia da pneumónica também 

não poupou a família da Lúcia. A maioria adoeceu, menos a Lúcia que não tinha sido 

contagiada. Quando a lida da casa, transformada igualmente em hospital, lho permitia, ela 

corria à casa dos Martos para os ajudar e sobretudo para conversar com o Francisco e a 

Jacinta, prevendo que em breve ficaria só. Repartia o seu tempo entre o quarto da Jacinta 

e o do Francisco. Sentada num escabelo ao lado das suas camas, trocavam entre si as 

confidências dos seus corações. “-Já fizeste hoje muitos sacrifícios?” – perguntou a Lúcia 

à Jacinta. “-Eu fiz muitos. A minha mãe foi-se embora e eu quis ir muitas vezes visitar o 

Francisco e não fui.” A Lúcia confiava então à Jacinta aquilo que ela própria era capaz de 

fazer para provar o seu amor para com Nossa Senhora. Contava-lhe das suas pequenas 

orações e sacrifícios. “-Eu também fiz isso” – respondeu a Jacintinha. – “E eu também 

gosto tanto de Nosso Senhor e de Nossa Senhora que nunca me canso de Lhes dizer que 

Os amo. Quando lho digo muitas vezes, parece que tenho lume no peito, mas não me 

queima… Quem me dera ir ao Cabeço rezar ainda o Terço na nossa Loca! Mas já não sou 

capaz... Quando fores à Cova da Iria, reza por mim! Decerto nunca mais lá vou. Agora vai 

ver o Francisco. Eu faço o sacrifício de ficar aqui sozinha.” Enquanto se sentava ao lado 

da cama do Francisco, a Lúcia sussurrava-lhe carinhosamente: “-Ó Francisco, sofres 

muito?” “- Sofro, sim. Mas sofro por amor de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Queria 

sofrer mais, mas não posso.” E, assegurando-se de que a porta estava bem fechada, 

procurou a corda-cilício debaixo das roupas e entregou-a à Lúcia, dizendo-lhe: “-Toma, 

leva-a antes que a minha mãe a veja. Guarda-ma, que tenho medo que a minha mãe a 

veja. Se eu melhorar, quero-a outra vez.” Nossa Senhora tinha dito que Deus não queria 

que usassem a corda na cama, mas guardavam-na perto, não se desse o caso de se 



levantarem. O Francisco bem sabia que não recuperava. “-Olha, Lúcia, já me falta pouco 

para ir para o Céu. A Jacinta vai pedir muito pelos pecadores, pelo Santo Padre e por ti. 

Tu ficas cá, porque Nossa Senhora o quer. Olha, faz tudo o que Ela te disser!” “Enquanto 

a Jacinta parecia preocupada com o único pensamento de converter os pecadores e livrar 

as almas do inferno – disse mais tarde a Lúcia – o Francisco parecia pensar só em 

consolar a Nosso Senhor e Nossa Senhora, que lhe tinham parecido estar tão tristes.” “-

Estou muito mal, já me falta pouco para ir para o Céu.” – disse-lhe o Francisco. “-Então vê 

lá, não te esqueças de lá pedir muito pelos pecadores, pelo Santo Padre, por mim e pela 

Jacinta.” “-Sim, eu peço; mas olha, essas coisas pede-as antes à Jacinta, que eu tenho 

medo de me esquecer quando vir a Nosso Senhor. E depois, antes O quero consolar.” As 

visitas da Lúcia eram muito queridas na casa dos Martos, porque aliviavam as tristezas da 

doença. “Fazia-me imensa pena ver a Jacinta passar horas inteiras com as mãos na cara, 

sem se mover, a pensar. – dizia a mãe – De vez em quando deitava- -lhe uma palavra. ‘-

Em que pensas tu, Jacinta?’ E ela respondia-me, assim, sorrindo: ‘-Em nada.’ Com a 

prima é que ela não tinha segredos. Entrando a Lúcia, entrava a alegria, entrava o sol na 

minha casa. Quando as duas estavam sozinhas, falavam pelos cotovelos, sem que a 

gente fosse capaz de lhes apanhar uma palavra, por mais que nos puséssemos à escuta. 

Logo que chegava alguém, baixavam a cabeça e não diziam mais palavra. A gente não 

podia entender aquele mistério.” Uma vez, quando a Lúcia se dispunha a sair da casa, a 

Sr.ª Olímpia chegou-se ao pé dela e perguntou: “-Que é que a Jacinta te disse?” A Lúcia 

sorriu-se, despedindo-se à pressa. “Eram sete, eram oito por dia” – dizia a mãe sobre os 

Terços que rezavam. “Jaculatórias… nem se poderá fazer ideia.” No últimos tempos, 

todavia, o Francisco já não podia rezar. “-Ó mãe! Nem tenho forças para rezar o Terço. E 

as Avé-Marias que rezo, é com a cabeça tão fugida!” “-Se não podes rezar com os lábios, 

reza o Terço com o coração. Nossa Senhora ouve na mesma, fica satisfeita na mesma!” – 

e o pequeno compreendia e sossegava. Entretanto, com a febre a subir e a falta de 

apetite, ele dava conta de que se aproximava o fim. “-Ó pai, queria receber o Pão do Céu 

antes de morrer.” Ele não tinha ainda recebido a sua Primeira Sagrada Comunhão. As 

palavras do Francisco eram como uma espada a atravessar o coração do seu amoroso 

pai. Pesava-lhe o pensamento de perder o seu menino; mas, com uma coragem viril, 

disse: “-Vou já tratar disso.” E saiu para ir buscar o padre. O pai do Francisco recordava 

tão claramente aquela triste viagem! Foi com outros dos filhos. “No caminho para casa 

rezámos o Terço. Lembro-me muito bem que, não tendo eu as contas, contava as Avé-

Marias pelos dedos das mãos.” Entretanto, o Francisco pediu à irmã Teresa que 

chamasse a Lúcia. Quando a Lúcia chegou, pediu à mãe e aos irmãos que saíssem do 



quarto, porque queria falar-lhe confidencialmente. Logo que eles saíram, disse o 

Francisco: “-É que me vou confessar e morrer depois; queria que me dissesses se me 

viste fazer algum pecado.” “-Desobedeceste algumas vezes à tua mãe, quando ela te 

dizia que te deixasses estar em casa e tu te escapavas para o pé de mim e para te ires 

esconder.” “-É verdade, tenho esse. Agora vai perguntar à Jacinta se ela se lembra de 

mais algum.” “Lá fui; e a Jacinta, depois de pensar um pouco, respondeu-me: ‘-Olha, diz-

lhe que, ainda antes de Nossa Senhora nos aparecer, roubou um tostão; e que, quando 

os rapazes de Aljustrel atiraram pedras aos de Boleiros, ele também atirou pedras.’” 

Quando a Lúcia lhe deu este recado da irmã, ele respondeu: “-Esses, já os confessei; 

mas torno a confessá-los. Se calhar, é por causa destes pecados que Nosso Senhor está 

tão triste. Mas eu, ainda que não morresse, nunca mais os tornava a fazer. Agora estou 

arrependido. ‘Ó meu Jesus, perdoai-nos, – começou o Francisco a rezar, juntando as 

mãos – livrai-nos do fogo do inferno!’” – e depois, dirigindo-se outra vez à Lúcia: “-Olha, 

pede tu também a Nosso Senhor que me perdoe os meus pecados.” “-Peço, sim, está 

descansado! Se Nosso Senhor te não tivesse já perdoado, não dizia Nossa Senhora 

ainda o outro dia à Jacinta que te vinha buscar muito breve para o Céu. Agora eu vou à 

Missa e lá peço a Jesus escondido por ti.” Pela tarde desse dia, o padre veio confessar o 

Francisco e prometeu-lhe que no dia seguinte lhe traria Nosso Senhor. O Francisco 

estava muito feliz. Da mãe, obteve ele a promessa de que não lhe daria nada depois da 

meia-noite, para poder comungar em jejum “como toda a gente”. Na manhã seguinte, 

quando ele ouviu o tilintar da campainha que anunciava a aproximação do Rei do Céu, 

procurou erguer-se para se sentar; mas as forças faltaram-lhe por completo e ele voltou a 

cair sobre o travesseiro. Recebeu Jesus no seu coração e fechou os olhos, habitando em 

Jesus enquanto Jesus habitava nele. A presença de Deus impregnava-o e ele recordava 

aquele outro dia em que o Anjo lhes apareceu e juntos adoravam a Jesus no Santíssimo 

Sacramento. Este menino fiel tinha oferecido a sua vida para fazer reparação aos 

Corações de Jesus e Maria pelos pecados dos homens ingratos. Passara horas, dias 

inteiros, sonhando com seus Amados Jesus e Maria, desprezando os absorventes 

prazeres da infância para consolar os Seus Corações amorosos. Com Cristo dentro de si, 

o Francisco ofereceu-se muitas vezes a si próprio como vítima de amor, consolação e 

reparação. Por fim abriu os olhos e viu a mãe, chorosa, a olhar para ele. Disse o 

Francisco: “-O Sr. Prior ainda me trará outra vez o Jesus escondido?” – Mas essa foi a 

sua primeira e última Comunhão, porque no dia seguinte ele estava no Céu com Jesus e 

Maria. A Lúcia veio assistir à Primeira Comunhão do Francisco. E à Jacinta deu-se-lhe 

licença para se levantar e ir para o pé do irmão. “-Como não podia rezar, pediu-nos que 



rezássemos nós o Terço por ele.” As duas meninas ajoelharam-se e rezaram. 66 “-Ó 

Lúcia, certamente no Céu vou ter muitas saudades tuas! Quem me dera que Nosso 

Senhor te levasse também para lá breve!” “-Saudades minhas? Não tens, não! Imagine-

se, ao pé de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, que são tão bons!” Durante a noite, o 

estado do Francisco a cada minuto se agravava mais. Tinha muita sede, mas já não podia 

engolir as colherinhas de água que a mãe e a Lúcia lhe ofereciam de vez em quando. Se 

a mãe ou a madrinha lhe perguntavam como se sentia, respondia sempre sereno: “-Estou 

bem. Não me dói nada.” Mas uma vez sozinho com a Lúcia e a Jacinta, que davam conta 

do que se estava a passar com ele, confidenciava: “-Vou partir para o Céu, mas lá hei-de 

pedir muito a Nosso Senhor e a Nossa Senhora que vos leve também para lá depressa.” 

“-Dá muitas saudades minhas a Nosso Senhor e a Nossa Senhora – dizia-lhe então a 

Jacinta – e diz-Lhes que sofro tudo quanto Eles quiserem para converter os pecadores e 

para reparar os pecados contra o Imaculado Coração de Maria!” A mãe entrou, para olhar 

pelo seu menino. Embora a sua oração constante fosse “seja feita a santa vontade de 

Deus”, isso não diminuía a tristeza do seu coração ao ver morrer perante os seus olhos o 

seu pequeno Francisco. Tudo estava escuro na serra e na casa dos Marto. Subitamente, 

o Francisco animou-se e disse: “-Olhe, mãe, que luz tão linda ali, junto da porta!” – e os 

seus olhos abriram-se com nova vida – “-Agora já não a vejo!” A madrugada alvoreceu e 

tudo indicava que chegara o fim. Pediu-lhes a bênção e perdão por qualquer mágoa que 

lhes tivesse causado durante a vida. Os olhos deles encheram-se de lágrimas enquanto 

diziam que sim. Pelas dez horas, quando o sol em fartos jorros entrou pela porta do 

quarto, o rosto do Francisco iluminou-se singularmente. Um angélico sorriso entreabria-

lhe os lábios, por onde perpassava o último suspiro. Brandamente, sem agonia, sem 

indício de qualquer sofrimento, o pequeno apagava-se. Este menino tinha terminado o 

trabalho que Deus lhe dera para fazer. Na manhã de sexta-feira, 4 de Abril de 1919, 

Nossa Senhora veio buscá-lo para o Céu. No dia seguinte, um piedoso cortejo conduzia 

ao cemitério da Fátima os restos mortais do Francisco. À frente ia o Crucifixo; seguiam-se 

alguns homens com opas verdes, atrás deles o sacerdote, e atrás do sacerdote, quatro 

rapazes de opas brancas que levavam o corpinho. A Lúcia e a família Marto, e também 

muitos amigos, acompanhavam-no e dos seus olhos entristecidos caiam lágrimas 

abundantes. Chorando também lá ficara a Jacintinha, coitada, que a doença impedia de 

sair de casa. Ergueu-se, sobre a sepultura, uma simples cruz de madeira. Todo o tempo 

em que a Lúcia ficou na aldeia, não deixou passar sequer um dia sem se ir ajoelhar junto 

da sepultura e conversar com o seu querido Francisco. Sabia que ele era feliz no Céu 

com Jesus e Maria, e que não se esqueceria da sua promessa de rezar sempre pela 



Jacinta e por ela. Nada podia separá-los na terra e também nada o poderia fazer na 

morte. No dia 13 de Março de 1952, os restos mortais do pequeno Francisco foram 

levados do cemitério de Fátima para serem enterrados no transepto da grande Basílica de 

Fátima. A pegar no caixão iam três dos seus irmãos.  

 

 

 

 

 

 


