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Nos últimos meses, conhecemos um caminho de salvação, 

através da Mensagem de Fátima. 

 

Nossa Senhora ensinou aos pastorinhos que este caminho 

se percorre servindo e perdoando, porque só o amor pode 

transformar o coração. 



Todos temos muitos pecados. Por isso, todos temos o dever 

de nos sacrificarmos em reparação pelos nossos pecados e 

pelos pecados dos nossos irmãos, porque todos somos 

membros do mesmo e único Corpo, o Corpo de Cristo. 

 

A vida dos pastorinhos foi testemunho disto mesmo! Eles 

mostraram-nos que todos nos podemos transformar e 

transformar os outros desde que procuremos amar como 

Deus nos ama. 



«Mestre, qual é o maior mandamento da Lei?». Jesus disse-lhe: 

«Amarás ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com a 

toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o maior e o 

primeiro mandamento. O segundo é-lhe semelhante: Amarás ao 

teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos 

dependem toda a Lei e os Profetas.» (Mt 22, 34-40) 

 

Lúcia: Ao ler isto, pensei: aqui está o meu caminho (…) porque 

o amor é que nos purifica, dignifica e unifica com Deus. 

(Como vejo a Mensagem) 



Servir Perdoar Transformar 



Na vida dos pastorinhos descobrimos de que forma o serviço 

pode transformar os outros. 

 
 

 

 

 



Encontrou-nos um dia uma pobre 

mulher e, chorando, ajoelhou-se diante 

da Jacinta a pedir-lhe que lhe obtivesse 

de Nossa Senhora a cura de uma 

terrível doença. A Jacinta, ao ver de 

joelhos, diante si, uma mulher, afligiu-se 

e pegou-lhe nas mãos trémulas para a 

levantar. 



Mas vendo que não era capaz, ajoelhou também e rezou com 

a mulher três Ave-Marias; depois, pediu-lhe que se 

levantasse, que Nossa Senhora havia de curá-la. E não 

deixou mais de rezar todos os dias por ela, até que, passado 

algum tempo, tornou a aparecer para agradecer a Nossa 

Senhora a sua cura. 
(Memórias da Irmã Lúcia) 

Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me 'o Mestre' e 'o Senhor', e dizeis bem, porque o sou. 

Ora, se Eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. 

Na verdade, dei-vos exemplo para que, assim como Eu fiz, vós façais também. (Jo 13, 13-15) 

 



Outra vez, era um soldado que chorava como uma criança. Tinha 

recebido ordem de partir para a guerra e deixava a sua mulher 

em cama, doente, e três filhinhos. Ele pedia ou a cura da mulher 

ou a revogação da ordem. A Jacinta convidou-o a rezar com ela 

o Terço. Depois disse-lhe: 

– Não chore. Nossa Senhora é tão boa! Com certeza faz-lhe a 

graça que lhe pede. 

E não esqueceu mais o seu soldado. No fim do Terço rezava 

sempre uma Ave-Maria pelo soldado.  



Passados alguns meses, apareceu com a sua esposa e os seus 

três filhinhos para agradecer a Nossa Senhora as duas graças 

recebidas. Por causa de uma febre que lhe tinha dado na 

véspera de partir, tinha sido livre do serviço militar e sua esposa, 

dizia ele, tinha sido curada por milagre de Nossa Senhora. 

(Memórias da Irmã Lúcia) 



Quase todos os dias iam várias pessoas implorar a proteção 

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. 



Repetia, então, a minha oração habitual no fundo do meu 

coração: é por Vosso amor, meu Deus, em reparação dos 

pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, 

pela conversão dos pecadores e pelo Santo Padre. 

(Memórias da Irmã Lúcia) 

Quem entre vós quiser fazer-se grande, seja o vosso servo; e quem no meio de vós quiser ser o 

primeiro, seja vosso servo. Também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e 

dar a sua vida para resgatar a multidão. (Mt 20, 26-28) 

 



Saio, um dia, de casa, e encontro-me com minha irmã Teresa, 

casada, então, havia pouco tempo, na Lomba. Vinha a pedido de 

uma outra mulher, de um lugarejo vizinho, a quem tinham 

prendido um filho, acusando-o não me lembro de que crime, pelo 

qual, se não se justificava a sua inocência, seria condenado ao 

desterro ou, pelo menos, a um considerável número de anos de 

prisão. Pedia-me, pois, com insistência, em nome da pobre 

mulher a quem ela desejava comprazer, que lhe alcançasse esta 

graça de Nossa Senhora. Recebido o recado, parti para a escola 

e, pelo caminho, contei a meus primos o que se passava. 



Ao chegar a Fátima… 

Francisco: Olha, enquanto que vais à escola, eu fico com Jesus 

escondido e cá Lhe peço isso. 

Ao sair da escola, fui chamá-lo e perguntei-lhe: 

Lúcia: Pediste aquela graça a Nosso Senhor? 

Francisco: Pedi. Diz à tua irmã Teresa que daqui a poucos dias ele 

vem para casa. 

Efetivamente, daí a alguns dias, o pobre rapaz estava em casa e, no 

dia 13, estava, com toda a família, a agradecer a Nossa Senhora a 

graça recebida. 
(Memórias da Irmã Lúcia) 



A Jacinta, mesmo doente, insistia em ir à 

missa: 

Lúcia: Jacinta, não venhas; tu não podes. 

Hoje não é Domingo! 

Jacinta: Não importa. Vou pelos pecadores 

que nem ao Domingo vão. 

(Memórias da Irmã Lúcia) 



Para servires precisas de te colocar à disposição dos 

outros e de Deus.  

Ainda que aches que isso não está ao teu alcance, 

lembra-te que os pastorinhos começavam sempre por 

rezar. 

Na tua oração, confia a Deus as tuas dificuldades e as 

dificuldades de quem te procura. 



Identifica situações nas quais não te sintas capaz de servir 

alguém. 

 

Partilha com o teu grupo. 

 



E se um líder da extrema-direita 

fosse salvo por dois sírios? 
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Lúcia dizia que Deus é sempre misericordioso, bom para com 

aqueles que sinceramente se arrependem, pedem perdão e, 

fazendo penitência, mudam de vida. 

 

Com esta certeza, os pastorinhos perdoavam e rezavam por 

aqueles que os ofendiam e maltratavam, para que estes se 

convertessem. 



 

 

 

 

Na vida dos pastorinhos descobrimos de que forma o perdão 

pode transformar os outros. 



Havia no nosso lugar uma mulher que nos insultava sempre que 

nos encontrava. Encontrámo-la, um dia, quando saía de uma 

taberna, e a pobre, como não estava em si, não se contentou, 

dessa vez, só com insultar-nos. Quando terminou o seu trabalho, 

a Jacinta disse: 

– Temos que pedir a Nossa Senhora e oferecer-Lhe sacrifícios 

pela conversão desta mulher. Diz tantos pecados que, se não se 

confessa, vai para o inferno. 



Passado alguns dias, corríamos em frente da porta da casa desta 

mulher. De repente, a Jacinta pára no meio da sua carreira e 

voltando-se para trás pergunta: 

Jacinta: Olha, é amanhã que vamos ver aquela Senhora? 

Lúcia: É sim. 

Jacinta: Então não brinquemos mais. Fazemos este sacrifício 

pela conversão dos pecadores. 

E sem pensar que alguém a podia ver, levanta as mãozinhas e 

os olhos ao Céu e faz o oferecimento.  



A mulherzinha espreitava por um postigo da casa e depois, dizia 

ela a minha mãe, que a tinha impressionado tanto aquela acção 

da Jacinta, que não necessitava doutra prova para crer na 

realidade dos factos. E daí para o futuro, não só nos não 

insultava, mas pedia-nos continuamente para pedirmos por ela a 

Nossa Senhora, que lhe perdoasse os seus pecados. 

(Memórias da Irmã Lúcia) 

Eu, porém, digo-vos: Não oponhais resistência ao mau. Mas, se alguém te bater na face direita, 

oferece-lhe também a outra. (Mt 5, 39) 

 



Minha mãe, para obrigar-me a dizer a verdade, como ela dizia, 

chegou, não poucas vezes, a fazer-me sentir o peso de algum 

pau, destinado ao lume, que encontrasse no canto da lenha, ou 

do cabo da vassoura. Mas, como ao mesmo tempo era mãe, 

procurava depois levantar-me as forças decaídas e afligia-se ao 

ver-me definhar, com uma cara amarela, temendo que fosse 

adoecer. Pobre mãe! Agora, sim, que compreendo 

verdadeiramente a situação em que se encontrava e que tenho 

pena dela! Na verdade, ela tinha razão para me julgar indigna de 

um tal favor e por isso de me julgar mentirosa. 



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

pensamento nem movimento contra o seu modo de 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 

lhe devia continua sempre aumentando, 

como se fosse muito acariciada. E agora 

estou-lhe mais reconhecida por me ter 

tratado assim, do que se me tivesse 

continuado a criar entre mimos e carícias. 
(Memórias da Irmã Lúcia) 



O bom Pároco continuou a mostrar-se cada vez mais 

descontente e perplexo a respeito dos factos e, um belo dia, 

deixou a Freguesia. Espalhou-se, então a notícia que Sua Rev.cia 

havia saído por minha causa, por não querer assumir a 

responsabilidade dos factos. Como era um pároco zeloso e 

querido do povo, não me faltou por isso, que sofrer. Algumas 

piedosas mulheres, quando me encontravam, desafogavam o 

seu desgostos, dirigindo-me insultos; e, por vezes, despediam-

me com um par de bofetadas ou pontapés. 
(Memórias da Irmã Lúcia) 



Entretanto, o Governo não se conformava com os progressos 

dos acontecimentos. Tinham posto, no local das aparições, uns 

paus, à maneira de arco, com umas lanternas que algumas 

pessoas tinham o cuidado de conservar acesas. Mandaram, pois, 

uma noite, alguns homens com um automóvel, para derrubar os 

ditos paus, cortar a carrasqueira onde se tinha dado a aparição e 

levá-la de rasto atrás do automóvel. 



Pela manhã, espalhou-se, rápida, a notícia do acontecido. Lá fui 

correndo, para ver se era verdade. Mas qual não foi a minha 

alegria, quando notei que os pobres homens se tinham enganado 

e que, em vez da carrasqueira, tinham levado uma das 

azinheiras contíguas! Pedi, então, a Nossa Senhora perdão por 

esses pobres homens e rezei pela sua conversão. 

(Memórias da Irmã Lúcia) 

Eu, porém, digo-vos: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. (Mt 5, 44) 





Nestes exemplos, os pastorinhos nunca se revoltaram 

contra aqueles que os ofenderam ou maltrataram. 

Assim como Jesus, perdoaram todos sem exceção, 

porque só percorre o caminho da salvação, quem tem um 

coração misericordioso como o de Deus. 



Que havemos então de fazer? Recuar, voltar atrás, certos de que 

na casa paterna ainda temos um lugar, um Pai e uma Mãe que 

nos espera, mudemos de vida e vamos ao seu encontro, aí 

encontraremos o perdão, a graça e a força para oferecer-Lhes a 

reparação do nosso passado, com a fidelidade do nosso futuro, 

com as orações e os sacrifícios que, para ser fiéis a Deus, ao 

próximo e a nós mesmos, tínhamos que nos impor. 

(Como vejo a Mensagem) 



Partilha com o teu grupo. 

 Como reages perante um insulto ou uma humilhação? 

 Já foste vítima de intolerância? Conseguiste perdoar? 

 Já rezaste por alguém que te ofendeu ou maltratou? 



 Acreditas que o perdão pode mudar o mundo? 



Sofrer com paciência as fraquezas do nosso 

próximo significa não desistir dele, não desistir de 

ninguém. As pessoas não correspondem àquilo 

que nós estávamos à espera, não são gratas 

como nós esperaríamos que fossem por algum 

bem que lhes fizemos, as pessoas ficam muito 

aquém das nossas expetativas, não cumprem as 

suas promessas… 



Sofrer com paciência as fraquezas do nosso 

próximo! 

Mas como é que Deus nos acolhe se não com 

uma infinita paciência? Como é que Deus está 

disponível para continuar connosco, mesmo 

quando nós não estamos assim tão prontos para 

continuar com Ele, no dia-a-dia e na obediência 

concreta aos seus mandamentos? 

Sofrer com paciência as fraquezas do nosso 

próximo! A paciência é o nome do amor.  



A paciência é um amor que 

perdura, é um amor que não se 

resume a pequenos momentos 

de afeto quando as coisas 

parecem tão boas, e até tão 

maravilhosas, mas no dia-a-dia 

das dificuldades que nós nunca 

deixamos de apresentar em 

relação aos outros – às vezes, 

até, em relação a nós próprios… às vezes, até, para connosco 

temos de ser pacientes, no sentido de não desistir de melhorar. 

(Cardeal-Patriarca de Lisboa D. Manuel Clemente in Apontamentos catequéticos sobre as obras de misericórdia 2016) 



Deus oferece-te o Seu infinito amor e pede-te 

paciência em relação aos outros. 

 

No teu dia-a-dia, de que forma retribuis este 

amor e esta paciência? 

 

O que podes fazer de diferente? 



Olhamos para ti, 

para os teus olhos, ó Mãe! 

Tu bem sabes o que nos transforma, 

o que nos faz falta 

e tudo o que nos faz sofrer. 

Conheces os nossos anseios, 

as nossas culpas 

e os nossos sofrimentos. 



Em Caná da Galileia, 

disseste aos serventes: 

"Fazei tudo o que Ele vos disser!“, 

diz-nos também essas palavras! 

Di-las sempre. 

Nunca te canses de as dizer. 



Faz-nos escutar o Teu Filho. 

Que O escutemos 

mesmo quando nos diz 

coisas difíceis e exigentes. 

 

Ó Mãe, com o Evangelho no coração, 

ajuda-nos a fazer tudo quanto Ele nos disser. 

 

 

Pai Nosso… 

 



A confusão à volta das aparições era tão grande que 

até desapareceram as tranças da Lúcia, como ela 

conta: 

«Do que me lembro bem, deste dia, foi que cheguei a 

casa sem as minhas tranças que me chegavam 

bastante abaixo da cinta, e do desgosto que minha mãe 

manifestou, quando me viu com menos cabelo ainda 

que o Francisco. Quem mas roubou? Não sei. Por entre 

os apertos da multidão, não faltaram tesouras nem as 

mãos dos gatunos.» 

(Memórias da Irmã Lúcia) 


