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…o que Eu vos 
disser…. 

 
Oração e Sacrifícios  

 

…terão Paz 
 

No Mundo e no Coração 

“Se fizerem o que Eu vos disser, salvar-se-ão 
muitas almas e terão Paz” 

(Aparição de 13 de Julho de 1917) 

 



“Se fizerem o que Eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão Paz” 

Nossa Senhora pede 
muitas vezes aos 
pastorinhos para 
rezarem pela paz  

 

O mundo 
precisa de Paz 

É enviado o 
Anjo da Paz 

Ao longo destes 100 anos a paz foi 
conseguida algumas vezes mas 
ameaçada muitas mais de diversas 
formas por todo o mundo  
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“Não temais. Sou o Anjo da Paz. 
Orai comigo.” 

1ª APARIÇÃO DO ANJO  
Primavera de 1916 

2ª APARIÇÃO DO ANJO            
Verão de 1916 

“De tudo que puderdes, oferecei um 
sacrifício em acto de reparação pelos 
pecados com que Ele é ofendido e de 
súplica pela conversão dos pecadores. 
Atraí, assim, sobre a vossa Pátria, a 
paz.”  



APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA 

Em várias ocasiões, Nossa Senhora referiu a PAZ nas suas 
aparições. 

Rezem o terço 
todos os dias, 

para alcançarem a 
paz para o mundo 
e o fim da Guerra 

(Maio 1917) 



APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA 

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. 
(Julho 1917) 



APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA 

Se fizerem o que 
Eu vos disser, 
salvar-se-ão 

muitas almas e 
terão paz. 
(Julho 1917) 

 
 



APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA 

Se atenderem a Meus pedidos, a 
Rússia se converterá e terão paz; se 

não, espalhará seus erros pelo mundo, 
promovendo guerras e perseguições à 
Igreja. Os bons serão martirizados, o 

Santo Padre terá muito que sofrer, 
várias nações serão aniquiladas. Por 

fim, o Meu Imaculado Coração 
triunfará. O Santo Padre consagrar-
Me-á a Rússia que se converterá e 
será concedido ao mundo algum 

tempo de paz. 
(Julho 1917) 

 
 



APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA 

Continuem a 
rezar o terço, 

para alcançarem 
o fim da guerra. 

(Setembro 1917) 
 

“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. 
(Outubro 1917) 



Depois das aparições de Fátima, Nossa Senhora volta a 
aparecer mais vezes a Lúcia. 

12 anos mais tarde, tinha Lúcia 22 anos, Nossa Senhora 
voltou a referir a Rússia e a necessidade de conversão 
deste país ao seu Imaculado Coração. 

 A RÚSSIA SE CONVERTERÁ E TERÃO PAZ 

Ele é a nossa paz: dos dois povos fez um só, derrubando o muro de separação e suprimindo, na sua carne, a 
inimizade. E, na sua vinda, anunciou a paz a vós que estáveis longe e paz àqueles que estavam perto.  
(Ef 2, 14. 17) 
 
 



“É chegado o momento em que Deus pede para o Santo 
Padre fazer, em união com todos os Bispos do Mundo, a 
Consagração da Rússia ao Meu Imaculado Coração, 
prometendo salvá-la por este meio. São tantas as almas 
que a Justiça de Deus condena por pecados contra Mim 
cometidos que venho pedir reparação: sacrifica-te por 
esta intenção e ora.” (Aparição de 1929, Tuy, Espanha) 

 A RÚSSIA SE CONVERTERÁ E TERÃO PAZ 

Se tivesses seguido os caminhos de Deus, habitarias numa paz eterna. 
Aprende onde está a prudência, a força e a inteligência, a fim de que saibas, ao mesmo tempo, onde se 
encontram a vida e a felicidade, a luz dos olhos e a paz. (Br 3, 13-14) 



PORQUÊ A RÚSSIA? 

1917 
Revolução Comunista                   

na Rússia  
 
 

Expansão do                 
comunismo ateu 

 
 

          Perseguição religiosa Objectivo: eliminar o cristianismo  

                    



As crianças 
ganhavam 
dinheiro se 

denunciassem 
casos de 

pessoas que 
fossem à 

Igreja, 
incluindo os 

pais 

Em toda a história da 
Humanidade, a Rússia foi 

palco da maior e mais 
sistemática tentativa de pôr fim 
à religião enquanto fenómeno 

social 

Ter em casa livros sobre Fátima podia 
levar à prisão, tal era o receio das 
autoridades comunistas face às 

profecias de Nossa Senhora, 
principalmente no que dizia respeito à 

conversão da Rússia. 



O sacerdote ortodoxo russo 
Mikhail Turkhanov, que passou 

cerca de 15 anos em várias 
prisões do GULAG, recorda:  
“A nova do aparecimento da 
Santa Mãe de Deus que em 

Fátima testemunhou que Ela 
ama a Rússia, ajudou-nos a 
sobreviver nos campos de 

concentração”. 

Fonte: A mensagem de Fátima na Rússia, José Milhazes  
 

Ditaduras 
comunistas 

mergulharam a 
URSS e, depois, 
quase metade da 

Europa, parte 
significativa da 
Ásia, da África e 

América Latina em 
banhos de sangue 
e em perseguições 

religiosas e 
políticas. 



CONSAGRAÇÃO DA RÚSSIA 

25 Março 1984  

Depois de várias  tentativas é feita a  
C o n s a g r a ç ã o d a R ú s s i a a o 
Imaculado Coração de Maria. 

Esta consagração aconteceu num 
dos momentos mais críticos da 
historia da humanidade, em que as 
grandes potências se preparavam 
para uma guerra nuclear. 



A consagração foi feita pelo 
Papa João Paulo II em Roma, 
diante da imagem de Nossa 
Senhora vinda da Capelinha das 
Aparições.  

Ao mesmo tempo, no mundo 
inteiro, cada Bispo na sua 
Diocese fazia o mesmo gesto.  

CONSAGRAÇÃO DA RÚSSIA 



Na Rússia, na capital Moscovo,  onde a Igreja era perseguida, um Bispo 
teve de usar a imaginação para conseguir fazer esta consagração.  
 

Dentro de uma das Igrejas, que na altura não tinham celebrações e só 
estavam abertas para turistas, D. Pavol entrou e, contornando a 
segurança, aproximou-se do altar e leu em voz baixa o texto da 
Consagração.  
 

Para que não fosse detectado pelos soldados,  
escondeu o texto dentro de um jornal oficial  
do partido comunista – o PRAVDA.  
Portanto, quem o visse pensaria que estava  
a ler as notícias.  

CONSAGRAÇÃO DA RÚSSIA 



A I r m ã  L ú c i a ,  a 
pastorinha de Fátima 
ainda viva, declarou que 
esta consagração tinha 
sido feita conforme o 
p e d i d o d e N o s s a 
Senhora, em Fátima, e 
que fora aceite. 

CONSAGRAÇÃO DA RÚSSIA 



FACTOS  
E 

NÚMEROS 
 



1910 

Instauração da 
República em 

Portugal. 

Primeira 
Guerra 
Mundial 

Aparições Nossa 
Senhora em 

Fátima 

1914-
1918 1917 



1931 

Consagração de 
Portugal ao 

Imaculado Coração 
de Maria, a 13 Maio 

1938 

Os bispos portugueses 
renovam a consagração 

de  Portugal ao 
Imaculado coração de 

Maria.  



Segunda Guerra Mundial, 
em que Portugal não entra, 

apesar de estar rodeado 
pelo conflito de todos os 

lados.  

1939-
1945 1940 

Os bispos portugueses prometem solenemente 
a construção de um monumento ao Sagrado 

Coração de Jesus caso Portugal seja poupado à 
Guerra. Em 1958, perante todo um país 

agradecido, é inaugurado o Cristo Rei sobre a 
cidade de Lisboa. 

1942 

13 de Outubro – Em sinal de gratidão à 
Senhora, é oferecida ao Santuário de 

Fátima uma coroa de ouro em nome de 
todas as mulheres de Portugal. É a coroa 

que permanece ate hoje na imagem da 
Capelinha.  



1940 

A irmã Lúcia escreve a 
primeira carta ao Papa Pio XII 
pedindo a Consagração da 
Rússia ao Imaculado Coração 
de Maria 

.  A 31 de Outubro foi feita a consagração 
do mundo ao Imaculado Coração de 

Maria por Pio XII. No período de 23 de 
outubro  e 19 de novembro inverteu-se o 

curso da 2ª Guerra Mundial. 

1942 



1965 

Celebração dos 50 anos 
das aparições. A Irmã 
Lúcia volta a Fátima e 
vê o Santo Padre pela 

primeira vez. 

O Papa Paulo VI entrega ao Santuário a “rosa de 
ouro”. Na sua dedicatória, confia à Senhora “o 
concílio, a unidade dos cristãos, o conforto dos 
perseguidos, a conversão dos pecadores e dos 

ateus, a paz do mundo”. 

1967 



C 1981 

Papa João Paulo II visita 
Fátima e agradece a 
protecção de Nossa 

Senhora no atentado que 
sofreu. 

1982 1984 

O Papa João Paulo II oferece a 
Nossa Senhora a bala com que 
foi atingido no atentado de 13 

Maio de 1981. Foi depois 
colocada na coroa da imagem 
da Capelinha e aí permanece 

ate hoje. 

A 13 de Maio,  
o Papa Joao Paulo II 
sofre um atentado 

em Roma  



O que parecia antes 
impensável torna-se realidade: 
Gorbatchov (presidente URSS) 

visita o Papa no Vaticano. 

13 Outubro - 1ª peregrinação oficial 
russa ao Santuário de Fátima. As 
cerimónias da Cova de Iria foram 
transmitidas em directo num ecrã 

gigante colocado na Praça Vermelha da 
capital russa, Moscovo. 

1989 1991 

O Papa João Paulo II faz a  
Consagração da Rússia ao 

Imaculado Coração de Maria 
como Nossa Senhora pediu, 
confirmada pela Irmã Lúcia 

1984 



PORTUGAL É O 5º PAÍS MAIS PACÍFICO DO MUNDO 



O Índice Global da Paz 2016 mostra 
que o mundo se tornou menos 
pacífico no último ano, reforçando a 
tendência do declínio da paz ao longo 
da última década. 
O s r e s u l t a d o s m o s t r a m u m a 
desigualdade global relativa à paz, em 
que os países mais pacíf icos 
continuam a melhorar, e os menos 
p a c í f i c o s  e s t ã o a  d e c a i r , 
apresentando maiores índices de 
violência e conflito.  
Fonte: http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/global-peace-
index 



Vídeo EU ACREDITO – Tema 3 



Os pastorinhos somos nós! 

O bem do mundo inteiro pode depender da nossa oração e do 
nosso sacrifício. 
 
Nossa Senhora pede aos pastorinhos para que rezem e se 
sacrifiquem para acabar com a guerra; pede que a Igreja reze 
pela consagração da Rússia para que ela se converta.  
 
No mundo de hoje continua a haver muitos males a pedir pela 
nossa oração, muitas Rússias a converter.  



Os pastorinhos somos nós! 

O mundo entrou no século XXI com o ateísmo vencido na Rússia, 
mas com muitos outros dramas em pleno ou em desenvolvimento. 
 

O pedido da Senhora de consagração ao Imaculado Coração 
continua hoje tão válido como sempre. 

Desvia-te do mal e faz o bem, 
procura a paz e segue-a.  
(Sl 34, 15) 
 
 



Em Portugal vivemos em paz. 
 
Temos família, casa, saúde, escola, emprego, 
natureza, luz, música, animais, campo, praia, sol, 
mar…. 
 
Não há tiros, não há gritos, não há a possibilidade de 
eu, ou o meu irmão, ou o meu melhor amigo 
abandonarem tudo para ir para a guerra, sem 
sabermos quando voltam e… se voltam… 
 
Mas o mundo vive ameaçado pela violência e pelo 
terrorismo… 
 



Fátima ajuda-nos a ler a história e a ver que 
é possível mudá-la a partir de dentro, com a 
força que vem do alto. 
 
O Papa Francisco já afirmou que está em 
curso uma “terceira guerra mundial em 
pedaços” e que o mundo sofre novos 
processos de mudança que questionam a 
religião e o papel da Igreja. 
 
 
 

Ele é a nossa paz: dos dois povos fez um só, derrubando o muro de separação e suprimindo, na sua carne, a 
inimizade. E, na sua vinda, anunciou a paz a vós que estáveis longe e paz àqueles que estavam perto.  
(Ef 2, 14. 17) 
 



Por isso o que Nossa Senhora disse aos 
pastorinhos há quase um século continua 
ainda muito actual.  
 
Converter o coração e a mente, através 
da oração e da penitência, significa 
começar a construir a paz dentro de cada 
um de nós, para despertar a consciência da 
nossa vocação a construir o bem. 
 

Não pagueis a ninguém o mal com o mal; interessai-vos pelo que é bom diante de todos os homens. 
Tanto quanto for possível e de vós dependa, vivei em paz com todos os homens. (Jo 14, 27) 



Nas tuas orações rezas pela paz no mundo? 
 
Rezas a Nossa Senhora por aqueles que provocam 
a guerra? 
 
Dás graças pela pessoas que trabalham pela paz? 
 
Sacrificas-te / abdicas de alguma coisa para seres 
construtor de paz à tua volta? Na escola, no 
emprego, com a tua família, com os teus amigos? 
 
 

Desvia-te do mal e faz o bem, 
procura a paz e segue-a.  
(Sl 34, 15) 
 
 



[Leitor] 
 
A mensagem de Fátima é uma mensagem 
de paz.  
Paz com Deus observando os seus 
mandamentos, os mandamentos da lei de 
Deus, tê-los bem presentes e gravados no 
nosso coração, porque eles são os que 
marcam o nosso caminho para o céu"  
 
(Irmã Lúcia, Como Vejo a Mensagem) 



[Todos] 
Senhor Deus de Paz, escuta a nossa 
súplica! 
Tentámos tantas vezes e durante tantos 
anos resolver os nossos conflitos com 
as nossas forças e também com as 
nossas armas; tantos momentos de 
hostilidade e escuridão; tanto sangue 
derramado; tantas vidas 
despedaçadas; tantas esperanças 
sepultadas...  



Mas os nossos esforços foram em vão.  
Agora, Senhor, ajuda-nos! Dá-nos Tu a 
paz, ensina-nos Tu a paz, guia-nos Tu 
para a paz.  
Abre os nossos olhos e os nossos 
corações e dá-nos a coragem de dizer: 
«nunca mais a guerra»; «com a guerra, 
tudo fica destruído»!  
Infunde em nós a coragem de realizar 
gestos concretos para construir a paz. 



Senhor, Deus de Abraão e dos 
Profetas, Deus Amor que nos criaste 
e chamas a viver como irmãos, dá-
nos a força para sermos cada dia 
artesãos da paz; dá-nos a 
capacidade de olhar com 
benevolência todos os irmãos que 
encontramos no nosso caminho.  



Torna-nos disponíveis para ouvir o 
grito dos nossos cidadãos que nos 
pedem para transformar as nossas 
armas em instrumentos de paz, os 
nossos medos em confiança e as 
nossas tensões em perdão. Mantém 
acesa em nós a chama da esperança 
para efectuar, com paciente 
perseverança, opções de diálogo e 
reconciliação, para que vença 
finalmente a paz.  



E que do coração de todo o homem sejam 
banidas estas palavras: divisão, ódio, 
guerra!  
Senhor, desarma a língua e as mãos, 
renova os corações e as mentes, para 
que a palavra que nos faz encontrar seja 
sempre «irmão», e o estilo da nossa vida 
se torne: shalom, paz, salam!  
Ámen.                       
Papa Francisco, Invocação pela paz, 8 Junho 2014 



FUN FACTS 

Quando Nossa Senhora falou aos 
pastorinhos da RÚSSIA, eles não 
faziam ideia do que era. 

Conversavam entre eles e achavam 
que a Rússia era uma senhora má 
que precisava de se converter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




