


Lúcia: Queria pedir-Lhe para nos levar para o Céu.

Nossa Senhora: Sim; a Jacinta e o Francisco levo-os em breve. Mas tu

ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-Se de ti para Me fazer

conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao Meu

Imaculado Coração. A quem abraçar, prometo a salvação; e serão

queridas de Deus estas almas, como flores postas por Mim a adornar o

Seu trono.

Nestas palavras Nossa Senhora anuncia o destino destas três crianças.

Francisco e Jacinta vão para o céu em breve (Francisco aos 10 anos e

Jacinta aos 9) Lúcia também, mas mais tarde, aos 97 anos.

Cova da iria, 13 de Junho de 1917



1917

Porquê 1917? Porquê Portugal? Porquê 3 crianças?

O tempo, o lugar e os mensageiros  foram escolhidos por Deus. 

A resposta a estas questões - QUANDO | ONDE | QUEM - ajudam a  

perceber porque razão era tão importante o envio da Mensagem de 

Fátima, através de Nossa Senhora.



Porquê 1917?
Dois factos que mudaram o curso da 

história:

- Primeira Grande Guerra Mundial : 

Ao fim de 3 anos ( desde 1914) de guerra 

na Europa entre a Alemanha e Áustria por 

um lado e França e  Inglaterra por outro, 

os Estados Unidos entraram na guerra, 

tornando-a mundial.

- Revolução de Outubro:

Pela primeira vez na história do  mundo, 

um partido comunista defensor do ateísmo 

e perseguidor da Igreja tomava poder num 

País, a Rússia. 



Porquê 1917?
5 de Maio de 1917

O papa Bento XV, angustiado pelos 3 anos de guerra vividos até 

aqui, decide convocar uma campanha mundial de oração pela Paz. 

Ordenou ainda que fosse incluída na Ladainha de Nossa Senhora 

a invocação: “Rainha da Paz, rogai por nós”. 

13 de Maio de 1917

Lenine, presidente da República Rússia após o assassínio de uma

professora e das crianças a quem esta ensinava o catecismo em

Leninegrado, redigiu o “credo ateu” afirmando: já não há Céu, já

não há Deus! A esta mesma hora, envolvida em luz e paz,

aparecia em Fátima Nossa Senhora.

Apresentaram a Jesus, então, umas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos 

repreenderam-nos. 

Jesus disse-lhes: «Deixai as crianças e não as impeçais de vir ter comigo, pois delas é o Reino do Céu.»

E, depois de lhes ter imposto as mãos, prosseguiu o seu caminho. (Mt 19,13-15)



Desde o primeiro Rei Dom Afonso Henriques, 

Portugal  procura no Evangelho inspiração para 

o seu desenvolvimento e uma enorme devoção 

a Nossa Senhora.

Século XII: Reino de Portugal nasce sob a 

protecção da Nossa Senhora. 

Porquê Portugal?



Porquê Portugal?

- Século XV: Devoção à Imaculada Conceição.

- Século XVII: Coroação da Imagem de Nossa Senhora da Conceição

como Rainha de Portugal - a 25 de Março de 1646, o Rei consagra o

país a Nossa Senhora da Conceição e desde essa data a coroa real de

Portugal nunca mais foi usada por nenhum rei.

- Portugal nasceu cristão e durante sete séculos, os Três Estados, Clero,

Povo e Nobreza eram católicos.

Se o Senhor vos preferiu e vos distinguiu, não foi por serdes mais numerosos do que os outros povos, 

pois sois o mais pequeno de todos, foi porque o Senhor vos ama, porque é fiel ao juramento que fez aos 

vossos antepassados… (Dt7,7-8)



Porquê Portugal?

No entanto, de tempos a tempos assiste-se em Portugal

tentativas de destruição da influência da Igreja católica, nos

meios políticos:

Século XVIII:

No reinado de D. José I, Marquês de Pombal expulsa e

confisca os bens dos Jesuítas.

Século XIX:

No reinado de D. Pedro IV, o Ministro da justiça Joaquim

António de Aguiar, torna a expulsar os Jesuítas e a extinguir

todas as ordens religiosas.



Porquê Portugal?

Século XX

O Poder:

Em 1910 dá-se a Instauração da República e novo conflito com a Igreja

Católica.

A República portuguesa volta a nacionalizar toda a propriedade da

igreja e expulsa todas as ordens religiosas.

Um membro do governo da altura, Afonso Costa, chega mesmo a dizer

que em duas gerações não haverá católicos em Portugal.



Afonso Costa recebeu, dos seus opositores, a

alcunha de "mata-frades" (que já tinha sido dada

a Joaquim António Aguiar), pela lei contra a

Igreja que mandou publicar - a Lei da Separação

do Estado e das Igrejas, que entre outras coisas

ordenava a expulsão dos jesuítas, o registo civil,

a lei da família e lei do divórcio, a legalização das

comunidades religiosas não católicas, a

privatização dos bens da Igreja Católica, a

proibição das procissões fora do perímetros das

igrejas, proibição do uso das vestes religiosas

fora dos templos, etc.

Afonso Costa assina a lei da 

Separação do Estado e Igrejas

Porquê Portugal?



Porquê Portugal?
No entanto, o povo português mantinha a sua fé, independentemente de todas as

dificuldades que viviam na época.

Um exemplo concreto: havia apenas uma escola para rapazes em Fatima e não era

Obrigatória. A maior parte dos pais não enviava os seus filhos para a escola porque o

professor era contra a Igreja Católica.

Grupo de Escuteiros na Av. da Liberdade Procissão do Corpo de Deus Alunos de uma escola católica 

em Lisboa
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Era esta a 

situação da 

Igreja em 

Portugal à 

data da 

visita de 

Nossa 

Senhora.



As aparições tiveram lugar na Cova de Iria, pertencente à paróquia de Fátima. 

Um vale pobre e agreste, sem beleza onde nada se cultivava apenas  cresciam 

algumas árvores, plantas rasteiras, ervas e pedras.

Porquê Cova de Iria? 



Lúcia, num dos seus livros, descreve este lugar:

“Uma serra agreste, um local pedregoso, desprovido de qualquer

atractivo natural, sem meio algum de transporte, sem uma telha sequer

para abrigar as pessoas dos ardores do sol, nem das chuvas torrenciais

do Inverno, do frio e tempestades como fuzilar dos trovões e

relâmpagos, do relento das madrugadas agrestes e chuvosas.

Aos homens teria parecido uma loucura, ninguém ali iria!”

Porquê Cova de Iria? 

Também José, deixando a cidade de Nazaré, na Galileia, subiu até à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, 

por ser da casa e linhagem de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que se encontrava grávida.

E, quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz e teve o seu filho primogénito, que 

envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. (Lc 2,4-7)



Porquê 3 crianças? 

Foi a  três crianças a quem Nossa Senhora apareceu na 

Cova de Iria a 13 de Maio de 1917.

Lúcia  de Jesus, 10 anos, e seus primos Francisco Marto 

de 9 e Jacinta Marto de 7.

Eram duas famílias cristãs ligadas entre si, a mãe de 

Jacinta  e Francisco, Olímpia de Jesus, era irmã do pai de 

Lúcia, António dos Santos.

Olímpia casou primeiro com o irmão de Maria  Rosa, mãe 

de Lúcia, e teve 2 filhos, António e Manuel. Depois deste 

falecer voltou a casar e nasceram mais 7 filhos, sendo os 

mais novos Francisco e Jacinta.

Os Pais de Lúcia tiveram 7 filhos, sendo Lúcia a mais nova 

dos irmãos.



Porquê 3 crianças? 

Nasceram todos no mesmo lugar, em Aljustrel, a um kilómetro de Fátima. Um 

pequeno lugar composto por cerca de 30 famílias. Com uma única estrada onde 

moradores, a maioria agricultores  pobres e modestos, construíam as suas 

próprias casas.

No entanto, todos se conheciam e ajudavam entre si. Todos sabiam onde 

a dona da casa guardava a chave da porta 

e sabiam que podiam entrar e procurar o que 

precisavam. O mais frequente era o pão 

acabar antes do previsto, mas depois era 

fielmente restituído.

A aldeia vivia tão unida que parecia uma 

única família!



Porquê 3 crianças? 

Diz Lúcia: 

“ O que tenho dito de escolha que Deus fez do local digo-o da escolha que fez o Senhor dos 

instrumentos dos quais quis servir-Se para realizar os planos da Sua Imensa misericórdia 

para com a Humanidade decaída.

Escolhe tão pobres crianças ignorantes, que os homens teriam rejeitado, como incapazes 

de servir para a realização de tal projecto. Mas Deus opera ao contrário dos homens, 

escolhe o que não serve para dele se servir, porque Sua é a sabedoria, a ciência, o poder e 

o querer, para comunicá-lo a quem Lhe apraz. O que quer é corações puros, para neles 

actuar a seu bel-prazer.” 

Felizes os pobres em espírito,

porque deles é o Reino dos céus.

(Mt 5,3)



A família do Francisco e da Jacinta
Manuel Marto casou com Olímpia de Jesus, viúva e mãe de 2 filhos. Tiveram um longo

matrimónio com grandes sofrimentos, mas sem nunca deixarem de ser generosos, bons

educadores e fiéis a Deus.



Aceitaram com alegria os 9 filhos e entendiam que os filhos são um

sinal da confiança de Deus nos pais. Já velhinhos e quando todo o

ardor dos sentimentos e a beleza do corpo era apenas uma memória,

o amor dos dois continuava vivo e envolto numa enorme amizade e

respeito mútuo.

Manuel e Olímpia foram um casal unido até a morte. Um dia, já em

1955, um jovem seminarista encontra Olímpia, sentada numa cadeira

de rodas e a rezar o terço e procura cumprimentá-la. Sem rodeios

surge Manuel que lhes diz o seguinte: Eu não gosto que falem com a

minha mulher! Ela está muito doente, cansam-na e ela morre…. E

quando ela morrer, eu morro também, porque ela é a maior riqueza

que tenho neste mundo.” (Fonte: livro “Pastorinhos de Fátima”)

A família do Francisco e da Jacinta

Amor

União



Desde cedo que o sofrimento acompanhou este casal entre outras

dificuldades, com a perda de 5 filhos. Primeiro Teresa ainda com 20 meses,

depois Francisco em 1919, Jacinta e Florinda em 1920 e Teresa (segunda

Teresa) em 1921.

A família rezava em conjunto todas as noites e os

pais recomendavam a seus filhos que rezassem o

Terço enquanto guardavam os rebanhos no monte,

apesar de serem tão novos.

A família do Francisco e da Jacinta

Sofrimento

Oração



Das memórias da Ir. Lúcia:

“Tinham-nos recomendado que, depois da merenda, rezássemos o Terço; mas, 

como o tempo nos parecia pouco para brincar, arranjamos uma boa maneira de 

acabar breve: passávamos as contas, dizendo somente: Ave, Maria; Ave, Maria; 

Ave Maria!... Quando chegávamos ao fim do mistério, dizíamos com muita pausa, 

a simples palavra: Padre-nosso! E assim, num abrir e fechar de olhos, como se 

costuma dizer, tínhamos o nosso Terço rezado.

O amor recebido e dado no seio desta família deixa uma marca que ilumina a 

curta vida dos Pastorinhos. A partilha ensina-os a não serem  egoístas e a tornar 

o olhar atento às necessidades dos outros. A oração aproxima-os de Deus. E 

assim, foram-se  moldando e preparando os corações de  Francisco e Jacinta 

para o encontro tão inesperado com Nossa Senhora.

A família do Francisco e da Jacinta



A família da Lúcia

António e Maria Rosa dos Santos

eram uma família simples,

dedicada ao trabalho do qual

viviam, e que transmitiram aos

seus 7 filhos uma educação cristã e

rica em valores humanos. Todos

aprendiam a respeitar os outros,

com dignidade e a estarem atentos

aos que mais precisavam.
Fotografia de 1919 depois da morte do Pai. Lúcia está ao centro com a 

Mãe. Na fila de trás o seu irmão, três irmãs e uma sobrinha.



António e Maria Rosa entendiam desde o primeiro momento que o amor de Deus passava pelo amor que 

os unia bem como o amor a seus filhos, como um meio para se santificarem. Por isso, uma das suas 

maiores preocupações era que os filhos conhecessem a doutrina cristã.

Toda a família estava unida pela oração, dirigida normalmente pelo pai. A mãe, era a catequista do lugar 

e as crianças juntavam-se em sua casa para a lição de catequese.

Lúcia conta assim na quinta memória:

”Com frequência, ao anoitecer, vinham pobres a pedir pousada. Sempre se lhes dava. Dava-se-lhes da 

nossa ceia, e as contas, se era dia em que se rezavam”. 

A família da Lúcia

Educação cristã

Oração



Este casal tinha um relacionamento exemplar com os que os rodeavam.

Muitos eram os que batiam à porta para pedir ajuda principalmente na

doença.

Lúcia conta vários episódios:

“ Chegou um pequeno….. a pedir que minha mãe fosse lá a casa, que a mãe

estava doente. A minha mãe levantou-se rapidamente para ir. A madrinha

Teresa disse-lhe: Assim filha, dás cabo de ti, querendo atender a todos! A

mãe respondeu: Deixe lá, eu ajudo os outros e Deus ajuda-me a mim”.

A família da Lúcia

Atentos e disponíveis para os outros



Como por intuição, o pai compreendia que formava com a sua esposa uma

só carne e por isso ambos sentiam a mesma generosidade para com os

mais necessitados. Lúcia recorda na quinta memória este episódio:

“ Recordo aqui o que aconteceu um dia: o pai estava em casa, sentado, a

descascar favas…. A mãe sentada… a descascar batatas. Eu era

pequena, andava fora no pátio, a brincar….Vi chegar um pobre a pedir

esmola. Corri a entrar em casa e disse ao pai: Está ali um pobre a pedir

esmola.

A família da Lúcia

Generosidade



O pai levantou-se, foi à lareira e com o canivete, cortou o cordão duma

morcela e, com ela na mão, perguntou à mãe: Olha lá, posso dar isto a

este pobre? Não nos vai fazer falta? A mãe respondeu: Podes. Nunca o

que nós demos aos pobres nos fez falta.

O Pai contente, foi junto do portão levar a morcela ao pobre. Este, ao vê-

la, levantou as mãos e rezou um pai-nosso é uma ave-maria. Enquanto

rezou o pai permaneceu diante dele, de pé, com a cabeça descoberta.

A família da Lúcia



O pobre quando terminou, disse: Por si e pela sua menina, para que

Deus lhes dê sorte. E, de novo entrou em casa. Eu corri, indo atrás do

pai, e disse à mãe: O pobrezinho rezou pelo pai e por mim, para que

Deus nos dê sorte. A mãe respondeu: E por mim, nada? Eu fiquei sem

saber que dizer. Então o pai disse: Por ti também, porque tu e eu somos

um; o que é meu é teu, e é dos nossos filhos. A mãe sorrindo, respondeu:

Assim está bem!”

Esta família foi uma verdadeira escola de caridade para os seus filhos.

Cada um dê como dispôs em seu coração, sem tristeza nem constrangimento, pois Deus ama quem dá 

com alegria. E Deus tem poder para vos cumular de toda a espécie de graça, para que, tendo sempre e 

em tudo quanto vos é necessário, ainda vos sobre para as boas obras de todo o género. 

(2 Cor 9, 7-8)

A família da Lúcia



Os pastorinhos Francisco e Jacinta Marto

Os dois irmãos eram os mais novos da Família Marto.

Onde estava Jacinta estava Francisco e vice-versa. O que os tornava inseparáveis 

era o amor terno e atento que sentiam um pelo outro.



Os pastorinhos Francisco e Jacinta Marto

Francisco estava sempre pronto a fazer tudo pela sua irmã. Quando ela quis 

acompanhar a sua prima Lúcia a pastorear as ovelhas e os seus pais não 

deixaram por ser muito nova (6 anos), Francisco com a sua tranquila 

perseverança acabou por conseguir a tão desejada autorização. 

E, assim os três pastorinhos iniciaram  este curto, mas marcante período  das 

suas vidas.

Jacinta é uma companhia constante quando Francisco adoece. Juntos, 

conversam, rezam, e encorajam-se mutuamente. Quando este está já muito 

doente e Jacinta também adoece é na companhia um do outro que encontram a 

paz e o conforto para enfrentarem juntos tanto sofrimento.



Jacinta

Era muito alegre, cheia de vida, adorava

dançar e brincar, como é próprio de uma

criança de 6 anos de idade.

Mas como qualquer criança também tinha os

seus defeitos. Nesta altura era muito

caprichosa e amuava com muita facilidade.



Jacinta

Acerca de Jacinta, Lúcia diz na suas memórias:

“Antes dos factos de 1917, exceptuando o laço de parentesco que nos unia, nenhum outro

afecto particular me fazia preferir a companhia da Jacinta e Francisco, à de qualquer outra

criança.

Pelo contrário, a sua companhia tornava-se-me, por vezes, bastante antipática, pelo seu

carácter demasiado melindroso. A menor contenda, das que se levantam entre as crianças,

quando jogam, era bastante para a fazer ficar amuada, a um canto, a prender o burrinho,

como nós dizíamos. Para a fazer voltar a ocupar o seu lugar na brincadeira, não bastavam

as mais doces carícias que em tais ocasiões as crianças sabem fazer. Era então preciso

deixá-la escolher o jogo e o par com quem queria jogar. Tinha, no entanto, ja ́ então, um

coração muito bem inclinado, e o bom Deus tinha-a dotado dum carácter doce e meigo que

a tornava, ao mesmo tempo, amável e atraente. “



Jacinta

Quando um dia, ao brincar deixa cair o balde no fundo do poço, Jacinta não foge, 

mas sim vai ao encontro de sua mãe para confessar que o que tinha feito.  E 

quando a irmã mais velha de Lúcia vê o crucifixo  de sua casa nas mãos dos 

pastorinhos e se zanga com Lúcia, pensando que ela o teria retirado da parede, 

Jacinta assume as consequências do seu gesto.

Jacinta tem este dom de dizer sempre a verdade, nunca a disfarçar ou mesmo 

trair. Diz sempre o que pensa, o que viu e ouviu.  E depois das aparições será 

testada muitas vezes tento muito que sofrer por isso mesmo, mas até morrer foi 

sempre fiel à verdade.

Humilde e sincera



Jacinta

O Pai de Jacinta relata mais tarde o seguinte:

“ Não posso dizer que Jacinta fizesse coisas extraordinárias. 

O que posso, no entanto, dizer é que era extraordinariamente 

fiel no cumprimento dos deveres de cada dia”.

E estas pequenas coisas, sem grande importância e que 

parecem fáceis de cumprir não suscitam grande admiração, 

no entanto quando têm que ser feitas dia após dia, sem nunca 

desistir ou adiar entendemos melhor o significado da palavra 

fidelidade.

A fidelidade



Jacinta

Durante a estadia de Jacinta em Lisboa, perguntam-lhe um dia:

“ E sabes tu o que quer dizer ser pura? - pergunta-lhe a madrinha

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.”

Jacinta responde sem hesitar, vai direita ao essencial e distingue a pureza do corpo e a

pureza da alma.

Felizes os puros de coração,

porque verão a Deus.

(Mt 5,8)

A pureza



Francisco

Ao contrário da irmã, Francisco era pacífico e muito

condescendente.

“O Francisco não parecia irmão da Jacinta senão nas feições do rosto e na

prática da virtude. Não era, como ela, caprichoso e vivo; era, ao contrário, de

natural pacífico e condescendente. Quando, nos nossos (jogos) e brincadeiras,

algum se empenhava em negar-lhe os seus direitos por ter ganhado, cedia sem

resistência, limitando-se a dizer apenas:

– Pensas que ganhaste tu? Pois sim! A mim isso não me importa.

Não manifestava, como a Jacinta, a paixão pela dança; gostava mais de tocar o

pifarito, enquanto os outros dançavam.



Francisco

Nos jogos, era bastante animado, mas poucos gostavam de jogar com ele,

porque perdia quase sempre. Eu mesma confesso que simpatizava pouco com

ele, porque o seu natural pacífico excitava, por vezes, os nervos da minha

demasiada vivacidade. Às vezes, pegava-lhe por um braço, obrigava-o a sentar-

se no chão ou em alguma pedra, mandava-lhe que estivesse quieto e ele

obedecia-me, como se eu tivesse uma grande autoridade. Depois, sentia pena, ia

buscá-lo pela mão e vinha com o mesmo bom humor, como se nada tivesse

acontecido. Se alguma das outras crianças porfiava em tirar-lhe alguma coisa que

lhe pertencesse, dizia:

– Deixa lá! A mim que me importa?

(Memórias da Irmã Lúcia)



Francisco

“Dos passarinhos gostava muito; não podia ver que lhes roubassem os ninhos. Migava

sempre parte do pão que levava para a merenda, no cimo das pedras, para que eles o

comessem; e, afastando-se, chamava por eles, como se o entendessem, e não queria que

ninguém se aproximasse, para não lhes meter medo.

Coitadinhos! Estão cheios de fome – dizia, falando

com eles. – Venham, venham comer!

E eles, com o olho vivo que têm, não se faziam rogar; e lá vinham em grandes ranchos.

Era, então, a sua alegria, ve ̂-los voar para o cimo das árvores, com o papinho cheio, a

cantar, numa chilreada medonha que ele imitava com arte, fazendo coro com eles.”

(Memórias da Irmã Lucia)

Adora a Natureza e os animais



Francisco

“Havia aí uma velhinha, a quem chamávamos Ti Maria Carreira, a quem os filhos, às vezes, mandavam

pastorear um rebanho de cabras e ovelhas. Estas, pouco domesticadas, às vezes tresmalhavam-se-lhe

umas para cada lado. Quando a encontrávamos assim aflita, o Francisco era o primeiro a correr em seu

auxílio. Ajudava-a a conduzir o rebanho à pastagem, juntando-Ihe as que se tinham tresmalhado. A pobre

velhinha desfazia-se em mil agradecimentos e chamava-lhe o seu Anjinho da guarda. “ (Memórias da

Irmã Lúcia)

Tinha o gosto pelo infinito, contemplava o nascer e pôr-do-sol, perdia-se a olhar as estrelas e a seguir o

movimentos dos pássaros ou a luz que fazia brilhar as pequenas gotas de água espalhadas nas árvores.

Sempre pronto para ajudar os mais fracos e pobres

Espírito contemplativo



Lúcia

Lúcia a mais velha dos três pastorinhos, foi a criança escolhida por

Deus para difundir no mundo a mensagem de Fátima.

“ Corriam para junto de mim numa alegria doida. E, quando sabiam

que eu pastoreava o meu rebanho cerca da nossa pequena aldeia, a

grupos lá iam ter, para passarem o dia comigo.

Minha mãe costumava dizer:

- Não sei que atrativo possas ter; as crianças correm para junto de ti

como se fossem para uma festa!”

Muito comunicativa, atraía a si muitas outras crianças



Lúcia desde bem cedo participava nas lições de catequese dadas por sua

mãe e rapidamente aprende a doutrina toda na ponta da língua. Não

tinha nenhuma dificuldade em decorar as orações e quando não as

compreendia, perguntava sempre pois queria saber o que significavam.

Lúcia

Esperta e com uma excelente memória



A Lúcia estava tão entusiasmada por finalmente se poder confessar que acabou

por causar uma situação muito engraçada. Ela conta da seguinte forma:

“E quando chegou a minha vez, lá fui ajoelhar aos pés do nosso bom Deus, ali

representado pelo Seu ministro, a implorar o perdão dos meus pecados. Quando

terminei, vi que toda a gente se ria. Minha mãe chama-me e diz:

– Minha filha, não sabes que a confissão se faz baixinho, que é um segredo?

Toda a gente te ouviu! Só no fim disseste uma coisa que ninguém soube o que

foi.

Lúcia
A primeira confissão e como guardava o essencial no seu coração



No caminho para casa, minha mãe fez várias tentativas para ver se descobria o que ela

chamava o segredo da minha confissão; mas não obteve mais que um profundo silêncio.

Vou, pois, descobrir agora o segredo da minha primeira confissão. O bom Sacerdote,

depois de me ter ouvido, disse-me estas breves palavras:

– Minha filha, a sua alma é o templo do Espírito Santo. Guarde-a para sempre pura, para

que Ele possa continuar nela a Sua acção divina.

Ao ouvir estas palavras, senti-me penetrada de respeito pelo meu íntimo e perguntei ao

bom confessor como devia fazer.

– De joelhos, aí, aos pés de Nossa Senhora, peça-Lhe, com muita confiança, que tome

conta do seu coração, que o prepare para receber amanhã dignamente o Seu querido Filho

e que o guarde para Ele só.

Lúcia



Lúcia

“Havia na Igreja mais que uma imagem de Nossa Senhora. Mas, como minhas

irmãs arranjavam o altar de Nossa Senhora do Rosário, estava por isso habituada

a rezar diante dessa e por isso lá fui também dessa vez. Pedi-Lhe, pois, com todo

o ardor de que fui capaz, que guardasse, para Deus só, o meu pobre coração. Ao

repetir várias vezes esta humilde súplica, com os olhos fitos na imagem, pareceu-

me que ela se sorria e que, com um olhar e gesto de bondade, me dizia que sim.

Fiquei tão inundada de gozo, que a custo conseguia articular palavra. “ (Memórias

Irmã Lúcia)



Lúcia

Lúcia pedira à mãe que lhe deixasse fazer uma blusa de lã que queria estrear no dia de

Todos os Santos. Quando já tinha a blusa terminada, passou por lá uma pobrezinha mais

ou menos da idade de Lúcia a qual vinha muito mal vestida. A mãe ao vê-la assim teve

pena. Foi buscar a blusa nova e, como lhe ficava bem, deu à pobrezinha. Mas a Lúcia

queixou-se:

- Então foi dar a blusa que eu fiz! E agora não tenho para estrear no dia do bolinho!

( Dia de Todos os Santos)

A mãe não perdeu a oportunidade de lhe dar uma lição de verdadeira caridade, ajudando-a

a pensar primeiro nos outros e ensinou-a a fazer outra ainda mais bonita. Que feliz estava a

pequena no dia de Todos os Santos com a sua blusa nova ao ver a seu lado a pobrezinha

com a outra. Assim ia aprendendo quanta felicidade se recebe quando se dá aos outros.

Aprende cedo a ser generosa



Francisco e Jacinta, durante o pouco tempo que viveram depois das

aparições, procuraram, no seu dia a dia e nas pequenas coisas, satisfazer

os pedidos de Nossa Senhora que estavam ao seu alcance.

Francisco centrou-se no amor contemplativo a Jesus. Jacinta à conversão

dos pecadores. Hoje são beatos.

Lúcia, enquanto religiosa carmelita onde se entregou à oração e sacrifício,

foi a grande mensageira para o mundo dos pedidos de Nossa Senhora.

Existem Santuários, Catedrais Igrejas e capelas dedicadas a Nossa

Senhora de Fátima, nos cinco continentes, e só em 2015 mais de 6,7

milhões de peregrinos de todo o mundo estiveram no Santuário de Fátima.
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Os pastorinhos somos nós!

Do que vimos anteriormente, percebemos que  Nossa Senhora tem 

planos diferentes para os três pastorinhos.

Cada um com as suas qualidades e defeitos, depois dos encontros com 

Nossa Senhora foram moldando os seus corações de acordo com o que 

lhes foi pedido e procuraram ser sempre fieis aos pedidos de Nossa 

Senhora.



Também nós somos todos diferentes e por isso Deus tem planos únicos 

para cada um. 

Mas será que nos conhecemos bem? 

Conhecemos bem as nossas qualidades e defeitos? 

Sabemos partilhar com os outros as nossas qualidades e procuramos 

atenuar os nossos defeitos? 

Quando nos fazem um convite e se o aceitamos, sabemos ser sempre 

fieis, tal como os pastorinhos?

Partilha 



Como dizia o Pai de Jacinta, o difícil é no nosso dia a dia, nas coisas

pequenas, seremos sempre fiéis ao nosso Sim a Deus.

E nós? Sabemos aceitar os desafios

que recebemos do Céu?

Partilha 



Todos:

Santa Maria, Mãe de Deus,

conserva-me um coração de criança,

puro e transparente

como a água da nascente,

um coração simples que não se feche,

mergulhado nas suas próprias tristezas;

um coração magnífico

em dar-se fácil em compadecer-se;

um coração fiel e generoso,

que não esqueça nenhum bem

e nem guarde qualquer rancor.



Santa Maria,

forma dentro de mim um coração

que saiba amar, sem exigir ser retribuído:

um coração contente por se sacrificar

pelos outros como Jesus;

um coração indomável

para que nenhuma indiferença o canse;

um coração apaixonado

por construir um mundo cheio de vida,

daquela vida pela qual Jesus

deu inteiramente a sua vida na cruz.



FUN FACTS

Já repararam que os pastorinhos estão

sempre nas fotografias com uma cara

carrancuda e de olhos franzidos?

Agora, imaginem uma situação idêntica:

Tens entre os 7 e os 10 anos e tens de ficar

quieto na mesma posição durante pelo menos

meia hora. Parece fácil e divertido?

Pois é, naquele tempo as fotografias não eram o

que são hoje. E não havia selfies…

Existiam apenas fotógrafos profissionais que,

para conseguir uma fotografia de qualidade,

obrigavam os seus “modelos” a ficar quietos a

olhar para a câmara, muitas vezes ao sol, o

tempo necessário até captar luz suficiente para

garantir uma boa imagem.


