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Sacrificai-vos pelos pecadores e 

dizei muitas vezes e em especial 

quando fizerdes alguns 

sacrifícios: "Ó Jesus, é por Vosso 

amor, pela conversão dos 

pecadores e em reparação pelos 

pecados cometidos contra o 

Imaculado Coração de Maria". 
(Terceira aparição Julho – 1917) 



Da primeira vez que vêem Nossa Senhora, Lúcia, Francisco e 

Jacinta recebem a notícia de que vão sofrer muito. 

 

Numa vida tão nova, esta perspectiva de sofrimento poderia 

ter sido  assustadora! 

 

Mas a presença de Nossa Senhora acalmou-os e deu-lhes a 

perceber que Deus estaria sempre com eles. 



Por isso eles perceberam desde logo que o 

sofrimento de que Maria falava não era 

sem sentido. Não era sofrer por sofrer.  
 

O que iriam passar a seguir seria sempre 

oferecido a Deus, pela salvação dos 

outros.  



Os Pastorinhos não eram crianças masoquistas.  

O que aconteceu, com  a forte presença de Deus nas suas vidas, é 

que perceberam que o sofrimento podia ser um caminho para se 

aproximarem de Deus e se entregarem pelos outros. 

Alegro-me nos sofrimentos suportados por vós e completo na minha carne o que falta à paixão de 

Cristo pelo seu Corpo, que é a Igreja. (Cl 1,24) 

 

E que podiam identificar-se com Jesus, sofrendo 

“com” Ele para colaborarem para a salvação do 

mundo.   

Por isso os pastorinhos, no seu dia a dia, 

procuravam oferecer constantemente sacrifícios a 

Deus. 

 



SOFRIMENTO 
PROCURADO 

= 

Situações de 
desconforto, de 

privação ou de dor 
que os pastorinhos 

inventavam 

SOFRIMENTO 
ENVIADO 

= 

Sofrimento que 
surgia na sua vida 
sem o procurarem 

Doença, prisão, 
rejeição e dúvida das 

famílias, 
interrogatórios 

OFERECER A DEUS 
COM AMOR 

É o mais difícil! 

= 

Dar sentido ao 
sofrimento 

= 

Aceitar e não ficar 
revoltado 

SACRIFÍCIO 



Das Memórias da Irmã Lúcia 

 

Desde que Nossa Senhora nos ensinou a oferecer a Jesus 

os nossos sacrifícios, sempre que combinávamos fazer 

algum ou que tínhamos alguma prova a sofrer, a Jacinta 

perguntava: 

– Já disseste a Jesus que é por Seu amor? 

Se Ihe dizia que não... 

– Então digo-Lho eu. 



E punha as mãozinhas, levantava os 

olhos ao Céu e dizia:  

 

– Ó Jesus, é por Vosso amor e pela 

conversão dos pecadores. 



A vida destas crianças mudou com as aparições.  

 

Eles queriam ficar cada vez mais puros, queriam cada vez 

mais oferecer-se a Deus. 

 

E um dos caminhos foi procurarem, na sua vida do dia a dia, 

formas de renunciarem ao que gostavam.  

 

E a Jacinta era especialista nisto! 



Isso “limpava-lhes” o coração e era entregue a Deus pela 

conversão dos pecadores.  

E a realidade é que, quanto mais humilde a pessoa, maior é 

a abertura do seu coração para receber a Palavra de Deus, 

para ter fé e, consequentemente, realizar sacrifícios. 

Por isso, vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício 

vivo, santo, agradável a Deus. Seja este o vosso verdadeiro culto, o espiritual. 

Não vos acomodeis a este mundo. Pelo contrário, deixai-vos transformar, adquirindo uma nova 

mentalidade, para poderdes discernir qual é a vontade de Deus: o que é bom, o que lhe é agradável, o 

que é perfeito. (Rom 12,1-2) 

 



Jacinta: Aquela Senhora disse-nos para rezarmos o Terço e 

fazermos sacrifícios pela conversão dos pecadores. Agora, quando 

rezarmos o Terço, temos que rezar a Ave Maria e o Padre Nosso 

inteiro.  

E os sacrifícios como os havemos de fazer? 

O Francisco discorreu em breve um bom sacrifício. 

Francisco: Dêmos a nossa merenda às ovelhas e fazemos o 

sacrifício de não merendar!  

Em poucos minutos, estava todo o nosso farnel  

distribuído pelo rebanho.  

E assim passámos um dia de jejum. (Memórias Irmã Lúcia) 



Pela tarde, a Jacinta disse-me que tinha fome. Havia ali algumas 

azinheiras e carvalhos. O Francisco subiu a uma azinheira para 

encher os bolsos de bolota, mas a Jacinta lembrou-se que 

podíamos comer da dos carvalhos, para fazer o sacrifício de 

comer a amarga. E lá saboreámos, aquela tarde, aquele delicioso 

manjar! A Jacinta tomou este por um dos seus sacrifícios 

habituais. Colhia as bolotas dos carvalhos ou a azeitona das 

oliveiras. 
Disse-lhe um dia: 

– Jacinta, não comas isso, que amarga muito. 

– Pois é por amargar que o como, para converter 

os pecadores.  (Memórias Irmã Lúcia) 



A Jacinta tomou tanto a peito os sacrifícios pela conversão dos 

pecadores, que não deixava escapar ocasião alguma.  

Havia umas crianças, filhos de duas famílias da Moita, que 

andavam pelas portas a pedir.  

Encontrámo-las, um dia, quando íamos com o nosso rebanho.  

A Jacinta, ao vê-los, disse-nos: 

– Damos a nossa merenda àqueles pobrezinhos,  

pela conversão dos pecadores? 

E correu a levar-lha. 
(Memórias Irmã Lúcia) 



Combinámos, sempre que encontrássemos os tais 

pobrezinhos, dar-lhes a nossa merenda; e as pobres crianças, 

contentes com a nossa esmola, procuravam encontrar-nos e 

esperavam-nos pelo caminho.  Logo que os víamos, a Jacinta 

corria a levar-lhes todo o nosso sustento desse dia, com tanta 

satisfação, como se não Ihe fizesse falta. (Memórias Irmã Lúcia) 

Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, nem andeis ansiosos, pois as pessoas do 

mundo é que andam à procura de todas estas coisas; mas o vosso Pai sabe que tendes necessidade 

delas. Procurai, antes, o seu Reino, e o resto vos será dado por acréscimo.  

Vendei os vossos bens e dai-os de esmola. Arranjai bolsas que não envelheçam, um tesouro inesgotável 

no Céu, onde o ladrão não chega e a traça não rói. Porque, onde estiver o vosso tesouro, aí estará 

também o vosso coração. (Lc 12,29-34) 

 



A Lúcia e a Jacinta eram excelentes bailarinas. Nos bailes da 

Aldeia destacavam-se por isso. 

 

Jacinta: Eu, agora, já não bailo mais. 

 

Lúcia: E porquê? 

 

Jacinta: Porque quero oferecer este sacrifício a Nosso Senhor. 
 

(Memórias Irmã Lúcia) 



Além do sofrimento que procuravam, 

“inventando” sacrifícios, os pastorinhos 

suportaram heroicamente o sofrimento 

que lhes surgia inesperadamente. 

A prisão, os interrogatórios, as 

calúnias, a rejeição da família e 

finalmente a doença são oferecidos 

para converter os pecadores e reparar 

o mal dos pecados. 





Das Memórias da Irmã Lúcia 

Quando, passado algum tempo, estivemos 

presos, a Jacinta, o que mais Ihe custava era 

o abandono dos pais; e dizia, com as 

lágrimas a correrem-lhe pelas faces: 

– Nem os teus pais nem os meus nos vieram 

ver. Não se importaram mais de nós! 

– Não chores – disse-lhe o Francisco. – 

Oferecemos a Jesus, pelos pecadores. 

Janela da cadeia de Vila 

Nova de Ourém para 

onde foram levados os 

Pastorinhos 



E levantando os olhos e mãozinhas ao Céu, 

fez ele o oferecimento: Ó meu Jesus, é por 

Vosso amor e pela conversão dos pecadores. 

A Jacinta acrescentou: 

– É também pelo Santo Padre e em 

reparação dos pecados cometidos contra o 

Imaculado Coração de Maria. 



Quando, depois de nos terem separado, voltaram a juntar-nos 

em uma sala da cadeia, dizendo que dentro em pouco nos 

vinham buscar para nos fritar, a Jacinta afastou-se para junto 

duma janela que dava para a feira do gado. Julguei, a 

princípio, que se estaria a distrair com as vistas; mas não 

tardei a reconhecer que chorava. 

Envio-vos como ovelhas para o meio dos lobos; sede, pois, prudentes como as serpentes e simples 

como as pombas. Tende cuidado com os homens: hão-de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas 

suas sinagogas; sereis levados perante governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho 

diante deles e dos pagãos. Mas, quando vos entregarem, não vos preocupeis nem como haveis de falar 

nem com o que haveis de dizer; nessa altura, vos será inspirado o que tiverdes de dizer. Não sereis vós 

a falar, mas o Espírito do vosso Pai é que falará por vós. (Mt 10, 16-20) 



Fui buscá-la para junto de mim e perguntei-lhe por que 

chorava: 

– Porque – respondeu – vamos morrer sem tornar a ver nem 

os nossos pais, nem as nossas mães! 

E com as lágrimas a correr-lhe pelas faces: 

– Eu queria sequer ver a minha mãe! 

– Então tu não queres oferecer este sacrifício pela conversão 

dos pecadores? 



– Quero, quero. 

E com as lágrimas a banhar-lhe as 

faces, as mãos e os olhos 

levantados ao Céu, faz o oferecimento: 

– Ó meu Jesus, é por Vosso amor, 

pela conversão dos pecadores, pelo 

Santo Padre e em reparação dos 

pecados cometidos contra o Imaculado 

Coração de Maria. 



Das Memórias da Irmã Lúcia 

Determinámos, então, rezar o nosso Terço. A Jacinta tira uma 

medalha que tinha ao pescoço, pede a um preso que Ihe pendure 

em um prego que havia na parede e, de joelhos diante dessa 

medalha, começamos a rezar. Os presos rezaram connosco, se é 

que sabiam rezar; pelo menos estiveram de joelhos. Terminado o 

Terço, a Jacinta voltou para junto da janela a chorar. 

– Jacinta, então tu não queres oferecer este sacrifício a Nosso 

Senhor? – Ihe perguntei. 

– Quero; mas lembro-me de minha mãe e choro sem querer.  



Quando Portugal, como o 

resto da Europa, era 

dizimado pela epidemia 

da gripe  pneumónica que 

se seguiu à Primeira 

Guerra Mundial, as 

pessoas das vizinhanças 

de Fátima não foram 

poupadas a ela.  



Todos os membros da família da Lúcia foram atingidos, excepto 

ela; e toda a família do Francisco e da Jacinta, excepto o pai, 

ficou também seriamente doente.  

Tanto Francisco como Jacinta sabiam que eles nunca haveriam 

de recuperar e que essa doença marcava um percurso de 

sofrimento que só iria terminar na morte. 

Eles, porém, aceitaram isso calmamente, quase com alegria, 

porque tinham a promessa de Nossa Senhora em como Ela os 

levaria para o Céu.  

Se com Ele morrermos, também com Ele viveremos (2 Tm 2, 11). 



Quando a mãe (de Jacinta) se mostrava triste por a ver tão 

doentinha dizia: 

– Não se aflija, minha Mãe: vou para o Céu. Lá hei-de pedir 

muito por si. 

Outras vezes, dizia: 

– Não chore, eu estou bem. 

Se Ihe perguntavam se precisava de alguma coisa, dizia: 

– Muito obrigada, não preciso nada. 
(Memorias da Irmã Lúcia) 

 

 



Quando se retiravam, dizia: 

– Tenho muita sede, mas não quero beber; 

ofereço a Jesus pelos pecadores. 

Um dia que minha tia me fazia algumas 

perguntas, chamou-me e disse-me: 

– Não quero que digas a ninguém que eu 

sofro; nem à minha mãe, porque não quero 

que se aflija.  
(Memorias da Irmã Lúcia) 



As pessoas grandes iam também visitar a Jacinta; 

mostravam admiração pelo seu porte, sempre igual, paciente, 

sem a menor queixa  ou exigência. Na posição em que a mãe 

a deixava, assim permanecia. 

Se Ihe perguntavam se estava 

melhor, respondia: 

– Estou na mesma. 

Ou, 

– Parece que estou pior. Muito 

obrigada. 



Um outro dia, ao sair de casa, notei que o 

Francisco andava muito devagar. 

– Que tens? – lhe perguntei – Parece que 

não podes andar! 

– Dói-me muito a cabeça e parece que vou a 

cair. 

– Então não venhas; fica em casa. 

– Não fico! Quero antes ficar na Igreja, com 

Jesus escondido, enquanto que tu vais à 

escola. 



A curiosidade das pessoas sobre as aparições levavam-nas 

a cercar os pastorinhos. Queriam saber, queriam tocar-lhes.  
 

Das Memórias da Irmã Lúcia 

A tarde deste dia passei-a com meus primos, como se 

fôssemos algum bicho curioso que as multidões procuram 

ver e observar! Cheguei à noite verdadeiramente cansada de 

tantas perguntas e interrogatórios. Estes nem com a noite 

acabaram. Várias pessoas, por não terem podido interrogar-

me, ficaram para o dia seguinte, à espera de vez. 



No dia seguinte, continuaram-se os interrogatórios ou, para 

melhor dizer, nos dias seguintes, porque, desde então, quase 

todos os dias iam várias pessoas implorar a protecção da 

Mãe do Céu à Cova da Iria e todos queriam ver os videntes, 

fazer-lhes as suas perguntas e rezar com eles o seu Terço. 

Às vezes, sentia-me tão cansada de tanto repetir o mesmo e 

de rezar, que procurava um pretexto para me escusar e 

escapar. Mas essa pobre gente tanto insistia, que eu tinha de 

fazer um esforço, por vezes não pequeno, para os satisfazer. 



Como a Jacinta tinha o costume de, nos interrogatórios, 

baixar a cabeça, pôr os olhos no chão e não dizer quase 

palavra, eu era a chamada quase sempre para satisfazer a 

curiosidade dos Peregrinos. Era, por isso, continuamente 

chamada a casa do Senhor Prior, para ser interrogada por 

esta ou aquela pessoa, por este ou aquele Sacerdote. Veio, 

em uma ocasião, interrogar-me um Sacerdote de Torres 

Novas. 



Fez-me um interrogatório tão minucioso, tão cheio de 

enredos, que fiquei com algum escrúpulo, 

por Ihe haver ocultado algumas coisas. Consultei meus 

primos sobre o caso: 

– Não sei – Ihes disse – se estamos fazendo mal em não 

dizer tudo. Quando nos perguntam se Nossa Senhora nos 

disse alguma coisa mais, não sei se, com dizer que nos disse 

o segredo, não mentimos, calando o resto. 



Num desses dias que o Francisco, já doente, conseguiu ainda dar 

os seus passeios, fui com ele à Lapa do Cabeço e aos Valinhos. 

Na volta, ao chegar a casa, encontramo-la cheia de gente e uma 

pobre mulher que, junto duma mesa, fingia que benzia inúmeros 

objectos de piedade: terços, medalhas, crucifixos, etc. A Jacinta 

comigo fomos logo cercadas por numerosas pessoas que nos 

queriam interrogar. O Francisco foi apanhado por essa benzilheira 

que o convidou a ajudá-la. 

– Eu não posso benzer – lhe respondeu com seriedade – e 

vossemecê também não! São só os Senhores Padres. 
(Memorias da Irmã Lúcia) 



A Jacinta gostava de, durante o recreio, 

ir visitar o Santíssimo; mas, dizia ela: 

– Parece que adivinham. Logo que a 

gente entra na Igreja, é tanta gente a 

fazer-nos perguntas!  

Eu gostava de estar muito tempo 

sozinha, a falar com Jesus escondido; 

mas nunca nos deixam! 



Na verdade, aquela gente simples das 

aldeias não nos deixava. Contavam, com 

toda a simplicidade, todas as suas 

necessidades e aflições. A Jacinta 

mostrava pena, em especial quando se 

tratava dalgum pecador. E, então, dizia: 

– Temos que rezar e oferecer sacrifícios a 

Nosso Senhor, para que o converta e não 

vá para o inferno, coitadinho! 



A Jacinta mantinha-se em silêncio diante de   quem 

a visitava.  

As pessoas sentavam-se aí junto dela, às vezes 

longo tempo, parecendo sentirem-se aí felizes.  

Aí tinham também lugar minuciosos e fatigantes 

interrogatórios, e ela sem mostrar nunca a mínima 

impaciência ou aborrecimento. Apenas me dizia, 

depois: 

– Já me doía tanto a cabeça de ouvir aquela gente! 

Agora, que não posso fugir para me esconder, 

ofereço mais sacrifícios destes a Nosso Senhor. 



Diante das pessoas grandes que o 

visitavam, Francisco mantinha-se em 

silêncio e respondia, ao que Ihe 

perguntavam, em poucas palavras. 

As pessoas que o visitavam, tanto da 

terra como de fora, sentavam-se junto 

da cama dele, às vezes longo tempo, 

e diziam: 

– Não sei que tem o Francisco! A 

gente sente-se aqui bem. 



Conta-nos a Lúcia: 

 

A mim, o que me fazia sofrer era a indiferença 

que por mim mostravam meus Pais, a qual eu 

via mais clara quando via o carinho com que 

meus tios tratavam os seus filhinhos. 

Mas paciência! dizia no íntimo do meu 

coração; assim tenho a dita de sofrer mais por 

Teu amor, ó meu Deus, e pela conversão dos 

pecadores. Em esta reflexão encontrava 

consolação em todos os momentos. 



Por uma graça especial de Nosso Senhor, nunca tive o menor 

pensamento nem movimento contra o modo da minha mãe  

proceder a meu respeito.  

 

Como o Anjo me tinha anunciado que Deus me mandaria 

sofrimentos, vi sempre em tudo isto Deus que assim queria. 

 

O amor, a estima e o respeito que Ihe devia continuou sempre 

aumentando, como se fosse muito acariciada.  



Minha mãe e minhas irmãs mantiveram a sua atitude de 

desprezo que, na verdade, me era mais sensível e me 

custava tanto como os insultos. Aí pelas 11 horas, saí de 

casa, passei por casa de meus tios, onde a Jacinta e o 

Francisco me esperavam, e lá vamos para a Cova de Iria, à 

espera do momento desejado. Toda aquela gente nos seguia, 

fazendo-nos mil perguntas. Em este dia, eu sentia-me 

amarguradíssima.  

APARIÇÃO DE 13 DE JUNHO 



Via minha mãe aflita, que queria a todo o custo obrigar-me, 

como ela dizia, a confessar a minha mentira.  

Eu queria satisfazê-la e não encontrava maneira sem agora 

mentir.  

Ela tinha, desde o berço, infundido em seus filhos um grande 

horror à mentira e castigava severamente aquele que dissesse 

alguma.  



– Sempre – dizia ela – consegui que meus filhos dissessem a 

verdade; e agora hei-de deixar passar uma coisa destas na 

mais nova?! Se ainda fosse uma coisa mais pequena...; mas 

uma mentira destas que traz aí enganada já tanta gente!... 

Depois destas lamentações, voltava-se para mim e dizia: 

– Dá-lhe as voltas que quiseres! Ou tu desenganas essa 

gente, confessando que mentiste, ou eu te fecho em um 

quarto onde não possas ver nem a luz do Sol. A tantos 

desgostos, faltava-me que se viesse juntar uma coisa destas!  

 



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? E o meu único 

desafogo eram as lágrimas derramadas diante de Deus, 

enquanto Lhe oferecia o meu sacrifício.  

E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do 

meu nome, receberá cem vezes mais e terá por herança a vida eterna.(Mt 19, 29) 



Neste dia, pois a Santíssima Virgem, como que adivinhando o 

que se passava, além do que já narrei, disse-me: 

Espero que o nosso bom Deus me terá aceitado 

tudo, pois Lho ofereci, sempre contente por poder 

sacrificar-me por Ele e pelos pecadores. 





A Irmã Lúcia, em 2006, no livro “Como Vejo a 

mensagem”, fala-nos do sacrifício: 

 

Mas que penitência é esta que o Senhor nos pede? 

 

1. Deixar a vida de pecado e seguir por um caminho de 

honestidade, de pureza, de justiça, de verdade e de amor. 



2. Aceitar os sofrimentos que vêm à 

nossa vida e não nos revoltarmos. 

 

3. Confiar em Deus, mesmo quando 

duvidamos e vacilamos.  

4. Procurar fazer sacrifícios e oferecê-los por amor.  



Mesmo quando todos estão do “outro lado”, quando parece 

que somos os únicos a acreditar, lembra-te: Deus não nos 

abandona! 

 

Na tentação de desistirmos de tudo, há sempre exemplos de 

fé ao nosso lado que nos levam a caminhar.  

 

Unidos, com a nossa oração, abraçamos e mudamos o 

mundo! 



(Pensa por uns minutos e partilha com o teu 

grupo) 

 

E tu? O que te faz sofrer? 
 

O que fazes com esse sofrimento? 
 

Alguma vez pensaste que esse 

sofrimento podia ser entregue a Deus? 
 

Alguma vez fizeste um sacrifício e 

ofereceste por amor? 

 

 



Nos tempos de hoje, fugimos ao sofrimento. 

Temos medo da dor. 

Queremos estar bem, ter tudo, ser tudo. 

 

Claro que ninguém quer sofrer.  

Mas toda a gente sofre! 

 

Então, qual é a receita para mudar o 

nosso coração? 

 



[Leitor] 

 

“O sofrimento em si mesmo não vale nada. 

Mas o sofrimento unido à Paixão de Cristo 

torna-se um dom maravilhoso, um sinal do seu 

amor, porque esta foi a maneira como o Pai 

provou o seu amor pelo mundo: ao dar-nos o 

seu Filho para que Ele morresse por nós. Se 

aceitarmos o sofrimento unindo-nos à Paixão 

de Cristo, ele poderá ser uma fonte de alegria.  



 

Lembremo-nos que a Paixão de Cristo termina sempre com a 

alegria da sua Ressurreição. Assim, sempre que 

experimentais no vosso coração o sofrimento de Cristo, 

lembrai-vos que a ressurreição vem a seguir e, com ela, a 

alegria da Páscoa. Não vos deixeis nunca entristecer de tal 

modo que vos esqueçais da alegria de Cristo ressuscitado.” 
(Madre Teresa de Calcutá) 



[Todos] 

Contemplamos-te, Maria, 

junto à cruz de Jesus,  

identificada com a Sua dor.  

 

Contemplamos-te como Mãe corajosa, 

capaz de receber, nessa hora,  

uma missão universal,  

que da tua dor pessoal te conduz a 

participar nos sofrimentos do mundo  

e também nos nossos.  



Ensina-nos, Maria,  

a identificarmo-nos com o teu Filho,  

com as Suas dores  

e com as dores do mundo. 

 

Ensina-nos, Maria,  

a ser como tu,  

corajosos,  

pela graça do Espírito Santo.  

Ámen. 



Em Fátima, um dos sacrifícios era dar esmola. 

Os Pastorinhos nunca pediram dinheiro a ninguém, mas a 

verdade é que ele aparecia. 

Então Lúcia, na sua simplicidade, na aparição de Agosto, 

pergunta a Nossa Senhora: 

“Que é que vossemecê quer que se faça ao dinheiro que o Povo 

deixa na Cova da Iria?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na prisão os pastorinhos tiveram de conviver com 

os outros prisioneiros. E, no meio de tudo o que 

estavam a passar, tinham paciência para eles e 

aceitavam a sua simpatia! 

“Perguntaram-nos se não sabíamos bailar. 

Dissemos que sabíamos o fandango e o vira. A 

Jacinta foi então o par dum pobre ladrão que, 

vendo-a tão pequenina, terminou por bailar com ela 

ao colo!”  (Memórias Irmã Lucia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


