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Não tenhas medo



“Não tenhais medo. Eu não vos faço mal.” 
(Aparição de 13 de Maio de 1917)

É com esta introdução que Nossa Senhora, nas suas aparições em 

Fátima, inicia um longo diálogo com os pastorinhos e com Lúcia em 

particular.  

Nossa Senhora prepara e educa os pastorinhos ao longo deste período, 

marcado por três momentos distintos, mas muito ligados entre si.



3 APARIÇÕES 

DO ANJO

MAIO - OUTUBRO

6 APARIÇÕES DE 

NOSSA SENHORA

3 aparições 

em Espanha

1917

1916

1925

1926

1929

Primeiro aparece o Anjo, que os

prepara, sem estes saberem, para

o encontro com a Mãe do Céu.

Nossa Senhora comunica aos

pastorinhos uma Mensagem de

fé, esperança e amor. Uma

mensagem de Paz, que implica

oração e sacrifício.

Mais tarde, Nossa Senhora aparece

apenas a Lúcia, e aprofunda alguns

dos seus pedidos, como a devoção

de toda a humanidade e a

consagração da Rússia ao Seu

Imaculado Coração.



Nos montes da Serra de Aire, as famílias deixavam os seus rebanhos ao cuidado

das crianças. Lúcia, por ser a mais nova, ficou encarregada de cuidar do rebanho

da família.

Algum tempo depois, Francisco e Jacinta juntaram as suas ovelhas às de Lúcia e

começaram os três uma vida nova, como pequenos pastores.

É neste período das suas vidas que têm início as aparições.

Primeiro do Anjo e mais tarde de Nossa Senhora.

Não tenham medo!

Um anjo do Senhor apareceu a uns pastores, e a glória do Senhor refulgiu em volta deles; e tiveram muito medo. 

O anjo disse-lhes: «Não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria, que o será para todo o povo: Hoje, na 

cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias Senhor. (Lc 2, 9-11)





Aparições do Anjo - I

Conta Lúcia:

“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. Vemos, então, que sobre o olival se

encaminha para nós a tal figura de que já falei. A

Jacinta e o Francisco ainda nunca a tinham visto,

nem eu Ihes havia falado nela. À maneira que se

aproximava, íamos divisando as feições: um jovem

dos seus 14 a 15 anos, mais branco que se fora de

neve, que o sol tornava transparente como se fora

de cristal e duma grande beleza. Ao chegar junto de

nós, disse:



– Não temais! Sou o Anjo da Paz. Orai comigo.

E ajoelhando em terra, curvou a fronte até ao chão e fez-nos repetir três

vezes estas palavras:

– 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, erguendo-se, disse:

– Orai assim. Os Corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das

vossas súplicas.”
(Memórias da Irmã Lúcia)

Aparições do Anjo - I



Lúcia descreve assim a segunda

aparição:

“Passado bastante tempo, em um

dia de Verão, em que havíamos ido

passar a sesta a casa, brincávamos

em cima dum poço que tinham meus

pais no quintal a que chamávamos o

Arneiro. De repente, vemos junto de

nós a mesma figura ou Anjo, como

me parece que era, e diz:

Aparições do Anjo - II



Anjo: Que fazeis? Orai, orai muito. Os Corações Santíssimos de Jesus e

Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente, ao

Altíssimo, orações e sacrifícios.

Lúcia: Como nos havemos de sacrificar?

Anjo: De tudo que puderdes, oferecei a Deus sacrifício em acto de reparação

pelos pecados com que Ele é ofendido e 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.
(Memórias da Irmã Lúcia)

Aparições do Anjo - II



Lúcia descreve assim a terceira aparição:

“Depois de termos merendado, combinámos ir rezar na gruta(...) Logo

que aí chegamos, de joelhos, com os rostos em terra, começamos a

repetir a oração do Anjo: Meu Deus! Eu creio, adoro, espero e amo-Vos,

etc. Não sei quantas vezes tínhamos repetido esta oração, quando

vemos que sobre nós brilha uma luz desconhecida. Erguemo-nos para

ver o que se passava e vemos o Anjo, tendo em a mão esquerda um

Cálix, sobre o qual está suspensa uma Hóstia, da qual caem algumas

gotas de Sangue dentro do Cálix. O Anjo deixa suspenso no ar o Cálix,

ajoelha junto de nós, e faz-nos repetir três vezes:

Aparições do Anjo - III



– Santíssima Trindade, Pai, Filho, 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.

Aparições do Anjo - III



Depois levanta-se, toma em suas

mãos o Cálix e a Hóstia. Dá-me a

Sagrada Hóstia a mim e o Sangue do

Cálix divide-O pela Jacinta e o

Francisco, dizendo ao mesmo tempo:

– Tomai e bebei o Corpo e Sangue de

Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado

pelos homens ingratos. Reparai os

seus crimes e consolai o vosso Deus.

Aparições do Anjo - III



E prostrando-se de novo em terra, repetiu connosco outras três vezes

a mesma oração: Santíssima Trindade... etc., e desapareceu.

Nós permanecemos na mesma atitude, repetindo sempre as mesmas

palavras; e quando nos erguemos, vimos que era noite e, por isso,

horas de virmos para casa.”
(Memórias da Irmã Lúcia)

Aparições do Anjo - III

Depois o anjo disse-me: «Escreve: Felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro!» E

acrescentou: «Estas são palavras verdadeiras, do próprio Deus.» E eu caí a seus pés, para o adorar. Mas ele

repreendeu-me: «Atenção! Isso não! Eu sou teu companheiro e dos teus irmãos, que são testemunhas de Jesus.

Adora a Deus! Pois dar testemunho de Jesus equivale ao espírito profético.» (Ap 19, 9-10)



Os pastorinhos depois das aparições do Anjo

Os pastorinhos guardaram naturalmente segredo pois não conseguiam explicar a

intensa presença de Deus que tinham sentido durante as aparições.

Mas começaram em conjunto a procurar formas de oferecer alguns sacrifícios

pela conversão dos pecadores e para consolar Jesus, tal como o Anjo lhes tinha

pedido.



Os pastorinhos depois das aparições do Anjo

É de notar que as aparições do Anjo e, mais tarde, de Nossa Senhora, não foram

sentidas da mesma forma pelos três pastorinhos.

Lúcia via, ouvia e apenas ela falava com Nossa Senhora. Jacinta via e ouvia.

Francisco apenas via.

Esta limitação dos sentidos permitiu que fossem tocados de modos diferentes e

ajudados a centrar a sua maneira única de ver e viver a mensagem de Fátima.



Vídeo EU ACREDITO – Tema 2







Depois da missa, levaram os

seus rebanhos para a Cova da

Iria, que ficava a 2 km de suas

casas. Tinham acabado de

rezar o terço, quando de

repente, surgiu um relâmpago e

com medo que pudesse

aparecer uma trovoada, pensam

em regressar a casa.



Lúcia descreve este momento:

“Ao chegar, mais ou menos a meio da encosta, quase junto duma

azinheira grande que aí havia, vimos outro relâmpago e, dados

alguns passos mais adiante, vimos, sobre uma carrasqueira, uma

Senhora, vestida toda de branco, mais brilhante que o Sol,

espargindo luz, mais clara e intensa que um copo de cristal, cheio

d’água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente.

Parámos surpreendidos pela aparição. Estávamos tão perto, que

ficávamos dentro da luz que A cercava ou que Ela espargia, talvez a

metro e meio de distância, mais ou menos.



Sentindo-se dentro dessa luz, ouvem as palavras de Nossa Senhora:

Nossa Senhora: Não tenhais medo. Eu não vos faço mal.

Lúcia: De onde é Vossemecê? – perguntei.

Nossa Senhora: Sou do Céu.

Lúcia: E que é que Vossemecê me quer?

Nossa Senhora: Vim para vos pedir que venhais aqui seis meses seguidos, no dia 13

a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda

aqui uma sétima vez.

Lúcia: E eu também vou para o Céu?

Nossa Senhora: Sim, vais.

Lúcia: E a Jacinta?

Nossa Senhora: Também.

Lúcia: E o Francisco?

Nossa Senhora: Também, mas tem que rezar muitos terços.



O diálogo continua e termina com a seguinte pergunta:

Nossa Senhora: Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os

sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em acto de reparação pelos

pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos

pecadores?

Lúcia: Sim, queremos.

Nossa Senhora: Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será

o vosso conforto.



Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora

acrescentou:

– Rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz

para o mundo e o fim da guerra.

Em seguida, começou-Se a elevar serenamente,

subindo em direcção ao nascente, até desaparecer.”

(Memórias da Irmã Lúcia)



Os pastorinhos ficaram algum tempo maravilhados depois da aparição.

Nossa Senhora tinha-os inundado com a Luz de Deus e esta iria ficar

marcada nos seus corações para sempre.

Lúcia sabia que a sua mãe não iria acreditar no que tinham visto e por

isso insiste com os primos para não contarem a ninguém.

Jacinta não consegue guardar segredo e conta o que viu. Pede mais

tarde perdão a Lúcia mas justifica-se assim:

“Eu tinha cá dentro uma coisa que não me deixava estar calada”.



Como era natural, era difícil acreditar que 3 crianças de 10, 9 e 7 anos

tivessem visto Nossa Senhora.

Imaginem os vossos irmãos mais novos chegarem a casa e dizerem que

tinham visto Nossa Senhora a caminho da escola!

Mas, ainda assim, houve gente de fé que acreditou!

Tomé, um dos Doze, a quem chamavam o Gémeo, não estava com eles quando Jesus veio. Diziam-lhe os outros

discípulos: «Vimos o Senhor!» Mas ele respondeu-lhes: «Se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos e não

meter o meu dedo nesse sinal dos pregos e a minha mão no seu peito, não acredito.» Oito dias depois, estavam os

discípulos outra vez dentro de casa e Tomé com eles. Estando as portas fechadas, Jesus veio, pôs-se no meio

deles e disse: «A paz seja convosco!» Depois, disse a Tomé: «Olha as minhas mãos: chega cá o teu dedo! Estende

a tua mão e põe-na no meu peito. E não sejas incrédulo, mas fiel.» Tomé respondeu-lhe: «Meu Senhor e meu

Deus!» Disse-lhe Jesus: «Porque me viste, acreditaste. Felizes os que crêem sem terem visto!» (Jo 20, 24-29)



Os primeiros crentes

Manuel Marto ( Pai de Francisco e Jacinta)

Depois de ouvir a sua filha Jacinta, pede a Francisco para confirmar o

que a irmã tinha acabado de contar. Francisco encontra-se muito dividido

porque, por um lado, não queria faltar à promessa que tinha feito a Lúcia

de guardar segredo; por outro, não queria mentir ao seu pai e por isso

confirmou o relato que a Jacinta tinha feito.

Nesse momento, Manuel é o primeiro a acreditar na veracidade das

aparições. Como ele dizia: “O meu Francisco não mente” e, por isso,

acreditou.



Os primeiros crentes

Tia Maria da Capelinha ou Maria Carreira

Soube da primeira aparição uns dias depois através do pai de Lúcia. Disse então

que também iria com os pastorinhos no dia 13 de Junho. O marido criticou-a por

acreditar nas crianças e esta respondeu:

“Sei bem que não a vejo, mas se nos dissessem que o rei ia lá, ninguém

ficava em casa a ver se o via; dizem que vem Nossa Senhora e não havemos

de fazer por a ver ?”

A notícia começou a espalhar-se rapidamente, atraindo muitas pessoas para a

Serra d´Aire.



Festa de Santo António de Lisboa.

Em Fátima, esta festa era celebrada com muito entusiasmo por ser o padroeiro

da paróquia. Havia Missa cantada, seguida de procissão, foguetes, distribuição

de bolos e um movimentado arraial.

Mas Lúcia conta com tristeza:

“Em este dia, eu sentia-me amarguradíssima. Via minha mãe aflita, que queria a

todo o custo obrigar-me, como ela dizia, a confessar a minha mentira.(...)

Minhas irmãs tomavam o partido de minha mãe e em volta de mim respirava uma

atmosfera de verdadeiro desdém e desprezo.

Lembrava-me, então, dos tempos atrasados e perguntava-me a mim mesma:

Onde está o carinho que, há tão pouco ainda, a minha família me tinha? “
(Memórias da Irmã Lúcia)



A 13 de Junho, os pastorinhos estavam acompanhados de várias pessoas e

quando terminaram de rezar o terço surgiu um novo relâmpago e com ele Nossa

Senhora.

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 a

abraçar, prometer-lhe-ei a salvação e estas almas serão amadas de Deus, como

flores colocadas por Mim para enfeitar o Seu Trono.



Lúcia: Fico cá sozinha? – perguntei, com pena.

Nossa Senhora: Não, filha. E tu sofres muito?

Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu

Imaculado Coração será o teu refúgio e o

caminho que te conduzirá até Deus.

Foi no momento em que disse estas últimas

palavras que abriu as mãos e nos comunicou,

pela segunda vez, o reflexo dessa luz imensa.

Nela nos víamos como que submergidos em

Deus.



A partir desta segunda aparição surgiram mais dificuldades na família de Lúcia,

principalmente com a sua mãe.

Rosa, mãe de Lúcia, sendo ela muito crente, não se achava digna de ter uma

filha que tivesse falado com Nossa Senhora e, por isso, no seu entender, só

podia ser mentira e obra do Diabo pelos efeitos que causava.



Outro problema era que uma parte significativa do sustento da família, os campos

para cultivo, estava a ser destruído pelas multidões que visitavam a Cova da Iria

e a sua casa era constantemente visitada por crentes, curiosos mas também por

muitos críticos e trocistas.



Desde as primeiras aparições que a paz e

harmonia com que sempre tinham vivido no

seu lar tinham desaparecido.

Com tudo o que se passava à sua volta, Lúcia

chegou mesmo a dizer que tudo isto poderia

ser obra do Diabo e que não voltaria à Cova

da Iria.



Lúcia, depois de ter passado alguns dias com uma enorme angústia se seria ou

não obra do Diabo, sentiu uma força interior e no dia 13 de Julho,

completamente tranquila, decidiu não faltar ao encontro com Nossa Senhora.

Neste dia quente de Julho, encontravam-se

na Cova de Iria cerca de 2 a 3 mil

pessoas de todas as classes sociais,

amontoadas pelos caminhos onde

cantavam e rezavam com os pastorinhos.

Foi a primeira peregrinação composta por

um número considerável de pessoas a este

lugar consagrado pela presença da Mãe de

Jesus.



Nesta aparição teve lugar a revelação do “segredo” que inclui a visão do Inferno,

a devoção ao Imaculado Coração de Maria e o sofrimento do Papa e de toda a

Igreja.

Nossa Senhora reforça ainda alguns pedidos anteriores:

Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o

terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do

mundo e o fim da guerra, porque só Ela lhes poderá valer.

Continuem a vir aqui todos os meses. Em Outubro direi quem sou, o que quero e

farei um milagre que todos hão-de ver, para acreditar.



Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial sempre que

fizerdes algum sacrifício: Ó Jesus, é por Vosso amor, pela conversão dos

pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração

de Maria.

Quando rezais o terço, dizei, depois de cada mistério: Ó meu Jesus, perdoai-nos,

livrai-nos do fogo do inferno; levai as almas todas para o Céu, principalmente

aquelas que mais precisarem.



Nesta aparição Nossa Senhora

mostra aos Pastorinhos uma

imagem do Inferno.

Lúcia ficou aterrorizada com essa

visão, mas sentiu uma confiança

enorme por Nossa Senhora lhe ter

dito que ia para o Céu. Desde

esse momento, abraçou o

sofrimento com uma enorme

tranquilidade e paz.



A Jacinta tocou-lhe não só a visão do Inferno como também todas as almas que

lá se encontravam. Desde então, oferecia todos os seus sacrifícios pela

conversão dos pecadores.

A Francisco também, mas o que mais o impressionava era Deus, e a luz onde

tinham sido mergulhados. Sentia que Deus estava triste e por isso sentia uma

enorme necessidade de O consolar.

A visão do Santo Padre também ficou no coração e na oração dos pastorinhos,

mesmo não sabendo quem era o Papa. Só compreenderam, depois de lhes ter

sido explicado por dois sacerdotes que os foram visitado.



As notícias destes acontecimentos chegaram às autoridades

que tentaram pôr fim a esta romaria, que no dia 13 de

Agosto já contava com 18 a 20 mil pessoas. Nesse dia, sob

um falso pretexto, levaram os pastorinhos para Ourém,

obrigando-os a passar a noite na prisão entre ameaças, com

o fim de os fazer revelar o segredo.

Alguns presos que se encontravam na prisão diziam:

"Mas vocês, digam ao Senhor Administrador lá esse

segredo. Que Ihes importa que essa Senhora não queira?

-Isso não! Antes quero morrer. Dizia Jacinta”

(Memórias da Irmã Lúcia)

Janela da cadeia de Vila

Nova de Ourém para

onde foram levados os

Pastorinhos



Nossa Senhora quis, no entanto, mostrar um

sinal da sua presença e, tal como em Julho,

muitos dos presentes viram uma sensível

diminuição da luz do sol, e uma pequena nuvem

passou a ser vista sobre a azinheira, durante o

tempo que deveria durar a aparição.

O relâmpago foi visto por quase toda a gente que ali se encontrava, e todos

ouviram dois fortes trovões ao meio-dia, hora habitual das aparições.

A multidão que se encontrava na Cova da Iria ficou indignada quando soube do

rapto das três crianças.



Como estavam presos no dia 13, os pastorinhos ficaram tristes por terem faltado

ao encontro marcado com Nossa Senhora. O Francisco, antes da aparição, até

se sentia torturado com medo de não voltar a ver Nossa Senhora.

Mas, no fundo, eles tinham a esperança que ela ainda assim lhes aparecesse.

Depois de regressarem da prisão, Jacinta ficou em casa pois a sua mãe achava

que ainda estava muito fraca com as emoções dos dias passados na cadeia.

Nesse dia, os irmãos João e Francisco foram com o rebanho.



“Andando com as ovelhas, na companhia de Francisco e seu irmão João, num

lugar chamado Valinhos, e sentindo que alguma coisa de sobrenatural se

aproximava e nos envolvia, suspeitando que Nossa Senhora nos viesse a

aparecer e tendo pena que a Jacinta ficasse sem A ver, pedimos a seu irmão

João que a fosse a chamar.

Como ele não queria ir, ofereci-lhe, para isso, dois vinténs e lá foi a correr.

Entretanto, vi, com o Francisco, o reflexo da luz a que chamávamos relâmpago; e

chegada a Jacinta, um instante depois, vimos Nossa Senhora sobre uma

carrasqueira.”
(Memórias da Irmã Lúcia)



Nesta aparição, para além de reforçar alguns dos pedidos feitos anteriormente, é

referida a forma como lidar com o dinheiro oferecido pelos fiéis e feito um pedido

concreto para a construção de uma Capela.

Nossa Senhora: Quero que continueis a ir à Cova de Iria no dia 13, que

continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês, farei o milagre, para que

todos acreditem.

Façam dois andores: um, leva-o tu com a Jacinta e mais duas meninas vestidas

de branco; o outro, que o leve o Francisco com mais três meninos. O dinheiro dos

andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário e o que sobrar é para a

ajuda duma capela que hão-de mandar fazer.



Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios por os pecadores, que vão muitas

almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas.

A Capelinha, construída pelo povo

em 1918, no lugar das aparições



Os pastorinhos iam interiorizando a significado do sacrifício pela conversão dos

pecadores e, durante o mês de Agosto, adquiriram o hábito de oferecer aos

pobres a sua merenda. Lúcia descreve um desses momentos:

“Outra vez, minha tia foi chamar-nos para comermos uns figos que tinha trazido

para casa e que na realidade abriam o apetite a qualquer.

A Jacinta sentou-se connosco, satisfeita, ao lado da cesta e pega no primeiro

para começar a comer; mas, de repente, lembra-se e diz:



– É verdade! Ainda hoje não fizemos nenhum sacrifício pelos pecadores! Temos

que fazer este.

Põe o figo na cesta, faz o oferecimento e lá deixámos os figos, para converter os

pecadores. A Jacinta repetia com frequência estes sacrifícios, mas não me

detenho a contar mais; se não, nunca acabo”
(Memórias da Irmã Lúcia)

Outro sacrifício que faziam era colocar, à cintura, junto à pele, uma corda. De dia

e de noite enquanto dormiam.

Ofereciam esse sacrifício pela conversão dos pecadores.



O número de pessoas que acreditava nas

aparições não parava de crescer e, no dia

13, quando saíram de casa, a caminho da

Cova da Iria, tiveram muitas dificuldades

em chegar ao local das aparições porque

muitos queriam ver, tocar e falar com

eles.

“Chegámos, por fim, à Cova de Iria, junto

da carrasqueira e começamos a rezar o

terço com o povo. Pouco depois, vimos o

reflexo da luz e a seguir Nossa Senhora

sobre a azinheira.



Nossa Senhora:

Continuem a rezar o terço, para alcançarem o fim da guerra.

Em Outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo,

S. José com o Menino Jesus para abençoarem o Mundo.

Nesta aparição, Nossa Senhora preocupou-se com o descanso dos pastorinhos

e orientou-os nas penitências que faziam:

Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a

corda; trazei-a só durante o dia.”

Uma verdadeira ternura de Mãe.



Nesta aparição, aconteceu um momento engraçado.

Com a fama que as aparições tinham, muita gente dava recados e até objectos

para os pastorinhos fazerem chegar a Nossa Senhora.

E Lúcia, na sua ingenuidade de criança, aceitava tudo e

acedia a estes pedidos.

Conta a Lúcia:

“Ofereci-lhe duas cartas e um vidro com água de cheiro.

Lúcia: Deram-me isto, se Vossemecê os quer.

Nossa Senhora: Isso não é conveniente lá para o Céu”



Em casa de Lúcia, o sofrimento ganhou novas

proporções. A Mãe de Lúcia estava convencida de

que a sua filha não dizia a verdade e assistia-se à

perda irremediável das colheitas da Cova da Iria,

agora ocupada por multidões de pessoas.

Houve até a necessidade de marcar o local das

aparições, com a construção de um Arco de Madeira,

onde hoje se localiza a actual Capelinha.



A imprensa, que não 

acreditava no milagre que 

se anunciava para o 13 de 

Outubro, e até 

ridicularizava este facto, 

divulgou a notícia mas 

sem intenção de atrair o 

interesse sobre Fátima. 

Mas o efeito foi o 

contrário. 

A notícia espalhou-se por 

todo o país e acabou por 

reunir um maior número 

de pessoas. Calcula-se 

que a multidão teria entre 

50 a 70 mil pessoas.



“Saímos de casa bastante cedo, contando com as demoras do caminho. O povo

era em massa. A chuva, torrencial.

Minha mãe, temendo que fosse aquele o último dia da minha vida (correra um

boato sobre possível explosão de bomba), com o coração retalhado pela

incerteza do que iria acontecer, quis acompanhar-me.

Pelo caminho, as cenas do mês passado, mais numerosas e comovedoras.

Nem a lamaceira dos caminhos impedia essa gente de se ajoelhar na atitude

mais humilde e suplicante.

Chegados à Cova de Iria, junto da carrasqueira, levada por um movimento

interior, pedi ao povo que fechasse os guarda-chuvas para rezarmos o terço.

Pouco depois, vimos o reflexo da luz e, em seguida, Nossa Senhora sobre a

carrasqueira”
(Memórias da Irmã Lúcia)



Nossa Senhora reforça algumas recomendações e anuncia o fim da primeira

guerra:

Quero dizer-te que façam aqui uma capela em Minha honra, que sou a Senhora

do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai

acabar e os militares voltarão em

breve para suas casas.

Em relação aos pedidos de cura de alguns doentes, recebeu a resposta habitual:

Uns, sim; outros, não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus

pecados.

Mais uma vez Nossa Senhora apela à conversão do mundo:

– Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor que já está muito ofendido. Se o povo

se emendar, acaba a guerra e, se não se emendar, acaba o mundo.



Dois outros aspectos relevantes desta última aparição aos 3 pastorinhos:

A visão no final da aparição

"Desaparecida Nossa Senhora, na imensa distância do firmamento, vimos, ao

lado do sol, S. José com o Menino e Nossa Senhora vestida de branco, com um

manto azul. S. José com o Menino pareciam abençoar o Mundo com uns gestos

que faziam com a mão em forma de cruz. Pouco depois, desvanecida esta

aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora que me dava a ideia de ser Nossa

Senhora das Dores. Nosso Senhor parecia abençoar o Mundo da mesma forma

que S. José. Desvaneceu-se esta aparição e pareceu-me ver ainda Nossa

Senhora em forma semelhante a Nossa Senhora do Carmo.”



O milagre do sol

Enquanto as crianças contemplavam estas últimas visões, deu-se o milagre do

sol. Os pastorinhos não viram o milagre prometido pois não era necessário para

eles, mas sim para toda aquela multidão.

De repente, a chuva parou, as nuvens abriram-se e deixaram passar os raios de

sol que secou toda a lama e as roupas encharcadas. O sol girou sobre si próprio

por três vezes, projectando na atmosfera coloridos impressionantes, amarelo,

azul, verde e roxo. Os objectos, o céu e a camada atmosférica tinham à vez uma

destas cores.



O milagre do sol

O milagre do sol foi um dos fenómenos mais deslumbrantes da história da

humanidade.

Anunciado por 3 crianças com alguns meses de avanço, foi visto por dezenas de

milhares de pessoas que prestaram testemunhos indiscutíveis.



O Diário “O Século” 

publicado no dia          

15 de Outubro de 

1917, apresentava 

pela primeira vez a 

fotografia dos 

Pastorinhos e dava a 

conhecer ao país 

“coisas espantosas: 

como o Sol bailou ao 

meio dia em Fátima”



Os pastorinhos de Fátima foram os primeiros escolhidos a receber a Mensagem

de Fátima e também os primeiros a vivê-la.

Esta vivência e exigência da mensagem foi uma verdadeira escola, sendo Nossa

Senhora a verdadeira educadora.

Nossa Senhora ensina-os primeiro a não ter medo, mas sim confiança.

Ensina-os a rezar melhor, a serem caridosos, a amarem a Deus acima de todas

as coisas, a perdoar, a sacrificarem-se pela conversão dos pecadores a tal ponto

que entregaram a sua própria vida, por amor a Deus e aos homens.

A palavra do SENHOR foi-me dirigida nestes termos: «Antes de te haver formado no ventre materno, Eu já te

conhecia; antes que saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei e te constituí profeta das nações.» E eu respondi:

«Ah! Senhor DEUS, eu não sei falar, pois ainda sou um jovem.» Mas o SENHOR replicou-me: «Não digas: 'Sou um

jovem'. Pois irás aonde Eu te enviar e dirás tudo o que Eu te mandar. Não terás medo diante deles, pois Eu estou

contigo para te livrar». (Jr 1, 4-8)



Francisco é dos três pastorinhos o mais solitário e

pensativo. Por vezes Lúcia e Jacinta encontravam-no

escondido a rezar de joelhos. Uma das vezes, Lúcia

perguntou:

Lúcia: Francisco, por que não me dizes para rezar

contigo e mais a Jacinta?

Francisco: Gosto mais de rezar sozinho, para pensar

e consolar a Nosso Senhor que está tão triste.



Quando começaram a ir à escola, Francisco dizia a Lúcia:

Olha, vai tu à escola. Eu fico aqui na Igreja, junto de Jesus escondido. Não me

vale a pena aprender a ler, daqui a pouco vou para o Céu.

Já muito doente, Francisco recebe a Comunhão.

E cheio de alegria, diz a Jacinta:

Hoje sou mais feliz do que tu, porque tenho dentro do meu peito Jesus

escondido. Eu vou para o Céu mas lá vou pedir muito a Nosso Senhor e a Nossa

Senhora que vos levem também para lá depressa.”

Francisco parte para o céu no dia 4 de Abril.



Jacinta apaixona-se por todos os pedidos da mensagem de Fátima. 

Um dia, Lúcia pergunta a Jacinta por qual das intenções quer oferecer as suas 

orações e sacrifícios: pela conversão dos pecadores, pelo santo Padre ou pela 

reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria? 

Jacinta responde:

Eu ofereço por todas, porque gosto muito de todas.

Quando Francisco está quase a morrer, Jacinta pede-lhe para dar o seguinte 

recado a Nosso Senhor e Nossa Senhora:

“Diz-lhes que sofro tudo quanto Eles quiserem”. 

Mais tarde acrescenta: “ Tudo por amor.”



Quando já se encontrava muito doente e com muitas dores dizia:

Ó meu Jesus, eu vos amo e quero sofrer muito por Vosso amor.”

Ou então:

Ó Jesus, agora podes converter muitos pecadores, porque este sacrifício é muito

grande!

Vai sozinha para Lisboa, para o Hospital D. Estefânia

e manda dizer a Lúcia que Nossa Senhora já a tinha

ido ver, que lhe tinha dito a hora e dia em que morreria

e que recomendava que fosse muito boa.

Jacinta, morre no dia 20 de Fevereiro de 1920



Depois da morte de Francisco e Jacinta, Lúcia continuava a ter de responder a 

inúmeros interrogatórios e a ser muito solicitada, deixando de ter tempo para si.  

O Governo de então mantinha Lúcia sob vigilância e muitos temiam pela vida da 

única testemunha dos acontecimentos de Fátima.

Por todas estas razões e por indicação do Bispo de Leiria, 

Lúcia é aconselhada a seguir para o Porto sob a 

responsabilidade das irmãs Doroteias mas, nas seguintes 

condições: 



Lúcia – a mensagem

Não falar das aparições

Não dizer o seu  nome 

Não dizer de onde vinha 

Não receber visitas

Não escrever a ninguém, 

excepto a sua mãe  mas com a 

i indicação de colocar outro 

nome e morada.



Ao início, Lúcia ficou contente com esta decisão que lhe permitia viver sem ser

reconhecida. Mas, ao aproximar-se a data desta partida, Lúcia sentia-se

angustiada e arrependida com o sim que tinha dado ao Bispo de Leiria.

Sozinha, visitou os locais das aparições e ao chegar à Cova da Iria pediu perdão,

por não conseguir oferecer este sacrifício.

Nesta altura, Nossa Senhora, que lhe tinha prometido nunca a abandonar,

cumpriu a promessa feita a 13 de Maio de 1917, de voltar ali uma sétima vez:

“ Aqui estou pela sétima vez. Vai, segue o caminho por onde o Senhor

Bispo te quiser levar, essa é a vontade de Deus.”

Lúcia tinha 14 anos.

Lúcia – a mensagem



Foi durante a sua estadia no Porto que sentiu pela primeira vez o desejo

de se consagrar a Deus.

Devido ao período difícil em que viviam as ordens religiosas em Portugal,

Lúcia iniciou o seu caminho vocacional em Pontevedra, Espanha.

É durante este período que ocorreram mais três aparições de Nossa

Senhora.

Nestas aparições, Nossa Senhora pediu

a consagração da Rússia ao seu

Imaculado Coração e a devoção dos

primeiros sábados.

Lúcia mais tarde ingressa no

Carmelo de Coimbra onde fica até morrer

a 13 de Fevereiro de 2005.

Lúcia – a mensagem



Hoje o mundo precisa de jovens que não tenham medo de ser cristãos, de ser

santos.

Mas esse é um caminho que não é fácil, que na maioria das vezes traz a cruz.

Implica ser diferente, fazer escolhas que ao mundo podem parecer estranhas.

Exige oração, tempo de encontro pessoal com Jesus.

Implica olhar pelos outros, rezar pelos que amamos mas especialmente por quem

não gostamos.

Precisamos pedir a Deus que elimine nossos medos e, como fizeram as três

crianças da Cova da Iria, confiar no que vem do Céu.



“TUDO POR AMOR.” (Jacinta)

A expressão “Não temais” aparece 365 vezes na

Bíblia. Mas, ainda assim…

Vives com medo de quê?

Da solidão, de não seres aceite, do desemprego, do

mal, de não teres dinheiro, de seres perseguido ou

gozado por seres cristão?

Da doença, do sofrimento, da morte?

De confiar tudo a Deus?

Que medos é que te impedem de arriscar tudo por

Deus?



MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO 

AOS JOVENS DA DIOCESE DE BROWNSVILLE 

TEXAS, EUA (26 DE Julho 2016)

Quero estar ao vosso lado. Desejo pedir-vos que olhem sempre

para a frente, que fitem sempre os horizontes, sem permitir que

a vida levante muros diante de vós: olhem sempre para o

horizonte! Tenham sempre a coragem de aspirar a algo mais, e

mais, e mais... com coragem mas, ao mesmo tempo, sem vos

esquecerem de olhar inclusive para trás, para a herança que

recebestes dos vossos antepassados, dos vossos avós, dos

vossos pais, para a herança da fé, daquela mesma fé que agora

têm nas vossas mãos, para olhar em frente.



Sei que alguns de vocês me perguntarão: «Sim, padre, o senhor diz-nos

que devemos fitar os horizontes e recordar-nos das coisas, mas o que devo

fazer hoje?».

Põe-te em jogo! Aceita hoje a vida tal como ela é e faz o bem ao próximo.

Hoje joga-se no mundo um jogo em que não há lugar para os suplentes: ou

jogas como titular ou então ficas fora. Pega na memória recebida, olha para

o horizonte e, hoje, aceita a realidade e leva-a em frente, tornando-a

fecunda. Deus chama-te para ser fecundo! Deus chama-te a fim de que

transmitas esta vida. Deus chama-te para criar esperança.

Deus chama-te a fim de que recebas e ofereças

misericórdia. Deus chama-te para ser feliz.

Não tenhas medo!

Não tenhas receio!

Põe-te em jogo! A vida é assim!



[Todos]

Senhor,

que nunca eu sinta medo,

nunca tenha medo,

nunca leve medo,

nunca meta medo,

que do medo

seja sempre livre e libertador.

Porque tu és Pai.
(Padre Giacomo)



A Capelinha das Aparições foi

construída em 1918, a pedido de Nossa Senhora

e por iniciativa da Tia Maria Carreira (uma das

primeiras crentes) responsável por recolher as

esmolas deixadas pelos peregrinos.

Na noite de 5 para 6 de Março de 1922, a

Capelinha foi praticamente destruída por 4

bombas. A imagem de Nossa Senhora foi salva,

porque a Tia Maria Carreira tinha ouvido rumores

que a capela seria destruída e por isso levava a

imagem para casa todos os dias.



Neste tema não apresentamos os textos completos das aparições. 

Poderás consultá-los em www.fatima.pt ou no livro “Memórias I da Irmã 

Lúcia” (versão .pdf disponível online).

Neste livro também encontrarás a descrição integral das 3 partes do 

segredo de Fátima.

http://www.fatima.pt/

