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Em Fátima reza-se. Muito.  

E aprende-se a rezar! 

 

Quando falamos de Fátima, 

imaginamos sempre pessoas, de 

Portugal e das mais variadas partes 

do mundo, a agradecer, a pedir, a 

louvar. 



Desde que as aparições se tornaram conhecidas, todos trazem 

a  Fátima os seus problemas e aí encontram alívio. 

 

Vemos isto na bênção dos doentes, nas promessas e em 

milhares de lábios na Capelinha, no Recinto, nas Basílicas, na 

Capela da Adoração, nos Valinhos. 



O nosso Bispo,  

D. Manuel 

Clemente, numa 

entrevista em 

Janeiro de 2016,  

diz acerca de rezar 

em Fátima: 



Por que razão quando estamos em Fátima há algo que 

está acima de nós, que em absoluto nos ultrapassa? 

Está acima de nós, mas está dentro de nós. Como dizia 

alguém – é uma enorme concentração espiritual. É um 

concentrado de experiências, de anseios. Eu recordo-me que 

o antigo reitor, quando se fizeram as obras de remodelação 

da capelinha, dizia aos operários: “Cuidado com essas 

pedras, porque essas pedras têm muitas lágrimas”. Há ali um 

concentrado imenso de expectativa, de esforço, de 

sofrimento. 



Gosta de lá ir? 

Gosto, gosto. E nem preciso de estar a pensar em nada, nem 

de dizer nada. Basta-me estar ali, só estar ali. 
 

Já lhe aconteceu ter podido ir rezar sozinho, em total 

liberdade, à Capelinha das Aparições, independentemente 

do seu estatuto de bispo ou patriarca? 

Sim, sim, muitas vezes, já nem sei até contar as vezes. Não 

só porque nestes dezasseis anos de bispo quase todas as 

reuniões foram lá, mas porque antes, como padre, os retiros, 

encontros, etc., ocorriam com muita frequência em Fátima. E 

eu ficava ali, quietinho…. 



A oração foi um dos pedidos mais 

repetidos pelo Anjo, e depois por 

Nossa Senhora em todas as 

aparições à Lúcia, ao Francisco e à 

Jacinta. 

Já naquela altura o mundo 

precisava de rezar. E Deus sabia 

disso. Por isso Maria e o Anjo 

transmitiam isso. 



 

Logo na primeira aparição, o Anjo diz, quando se apresenta: 

“Não temais. Sou o Anjo da Paz, orai comigo.” 
 

Na segunda vez, em pleno Verão, o Anjo aparece enquanto 

os pastorinhos descansavam à sombra, e diz de imediato: 

“Que fazeis? Orai, orai muito”. 
 

E Maria? Em todas as aparições ela fala da necessidade de 

rezar. É mesmo a única coisa de que a Senhora fala de 

todas as vezes. 



Rezem o terço todos 

os dias para alcançar 

a paz para o mundo  
(13 de Maio 1917) 

Quero que venhais 

aqui no dia 13 do 

mês que vem, que 

rezeis o terço e que 

aprendam a ler  
(13 de Junho de 1917) 



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.  
(13 de Julho de 1917) 



Quero que  

continueis a ir à Cova 

da Iria no dia 13, que 

continueis a rezar o 

terço todos os dias. 
(19 de Agosto de 1917) 

Continuem a rezar  

o terço a  Nossa 

Senhora todos os 

dias para alcançarem 

o fim da guerra 
(13 de Setembro de 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 as suas casas. 
(13 de Outubro de 1917)  



O Terço diário foi o principal 

pedido de Nossa Senhora. 
 

Durante as aparições, foram 

ensinadas 5 novas orações: 

                   2 pelo Anjo 

                   2 por Maria  

  1 pelos pastorinhos 

Sabias que? 



Primeira aparição do Anjo 

“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.” 



Terceira aparição do Anjo 

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. 



Durante a primeira aparição de Nossa 

Senhora, os Pastorinhos sentiram uma luz 

muito intensa e uma força que os envolvia. 

Então começaram espontaneamente a rezar: 

 

“Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu 

Deus, Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo 

Sacramento” 



Terceira aparição de Nossa Senhora 

 

Como sabemos, Nossa Senhora pedia 

sacrifícios aos Pastorinhos. Mas com sentido. 

E por isso mesmo, de cada vez que quisessem 

entregar esse sacrifício a Deus, deviam dizer: 

 

“Ó Jesus, é por vosso amor, pela 

conversão dos pecadores e em reparação 

pelos pecados cometidos contra o 

Imaculado Coração de Maria” 



Na mesma aparição, Nossa Senhora ensinou 

uma oração para ser rezada no fim de cada 

mistério do terço: 

 

“Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do 

fogo do Inferno, levai as almas todas para o 

céu, principalmente aquelas que mais 

precisarem” 

 

E até aos dias de hoje rezamos esta oração. 



Os pastorinhos eram crianças 

que já rezavam, mesmo 

antes de acontecerem as 

aparições. 



“Tinham-nos recomendado que, depois da merenda, 

rezássemos o Terço; mas, como todo o tempo nos parecia 

pouco para brincar, arranjámos 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, em um abrir 

e  fechar de olhos, como se costuma dizer, tínhamos o nosso 

Terço rezado!”  
(Memórias da Irmã Lúcia) 



Por isso não é estranho que a todos os  pedidos de oração os 

pastorinhos tenham respondido rapidamente. 

E a mudança foi evidente: passaram a “mergulhar” 

continuamente na oração. 

Estas palavras do Anjo gravaram-se em nosso espírito, como uma luz 

que nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e queria 

ser amado, o valor do sacrifício e como ele Lhe era agradável, como, 

por atenção a ele, convertia os pecadores. Por isso, desde esse 

momento, começamos a oferecer ao Senhor tudo que nos 

mortificava, mas sem discorrermos a procurar outras mortificações 

ou penitências, excepto a de passarmos horas seguidas prostrados 

por terra, repetindo a oração que o Anjo nos tinha ensinado.  
(Memórias Irmã Lúcia) 



O Francisco tomou o costume de se afastar de nós, como que 

passeando; e se chamava por ele e Ihe perguntava que 

andava a fazer, levantava o braço e mostrava-me o terço. Se 

Ihe dizia que viesse brincar, que depois rezava connosco, 

respondia: 

– Depois também rezo.  

Não te lembras que Nossa Senhora 

disse que tinha de rezar muitos 

terços? 
(Memórias Irmã Lúcia) 

 
 



O Francisco era de poucas palavras; e para fazer a sua 

oração e oferecer os seus sacrifícios, gostava de se ocultar 

até da Jacinta e de mim. Não poucas vezes o íamos 

surpreender, de trás duma parede ou dum silvado, para onde, 

dissimuladamente, se tinha escapado, de joelhos, a rezar ou a 

pensar, como ele dizia, em Nosso Senhor triste por causa de 

tantos pecados. Se lhe perguntava: 

– Francisco, por que não me dizes para rezar contigo e mais a 

Jacinta? 

– Gosto mais – respondia – de rezar sozinho, para pensar e 

consolar a Nosso Senhor que está tão triste. 
(Memórias Irmã Lúcia) 



Foram interrogar-nos dois sacerdotes que nos recomendaram 

que rezássemos pelo Santo Padre. A Jacinta perguntou quem 

era o Santo Padre e os bons sacerdotes explicaram-nos quem 

era e como precisava muito de orações. A Jacinta ficou com 

tanto amor ao Santo Padre que, sempre que oferecia os seus 

sacrifícios a Jesus, acrescentava: e pelo Santo Padre.  

No fim de rezar o Terço, rezava sempre três Ave Marias pelo 

Santo Padre e algumas vezes dizia: 

– Quem me dera ver o Santo Padre!  

Vem cá tanta gente e o Santo Padre nunca cá vem.  
(Memórias Irmã Lúcia) 



Pouco tempo antes de ir para o hospital, a Jacinta dizia-me: 

– Já me falta pouco para ir para o Céu. Tu ficas cá para dizeres 

que Deus quer estabelecer no Mundo a devoção do Imaculado 

Coração de Maria.  

Quando for para dizeres isso, não te escondas. 

Diz a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do 

Coração Imaculado de Maria; que Ihas peçam a Ela. (…) 

Que peçam a paz ao Imaculado Coração de Maria, que Deus Lha 

entregou a Ela.  

Se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que 

tenho cá dentro no peito a queimar-me e a fazer-me gostar tanto 

do Coração de Jesus e do Coração de Maria! (Memórias Irmã Lúcia) 



ORAÇÃO 

PELO 
PAPA 

PELA 
CONVERSÃO 

DOS 
PECADORES 

PELA 
PAZ 

PEDIR 
PERDÃO 

A JESUS 
ESCONDIDO 
(ADORAÇÃO) 

AO 
IMACULADO 
CORAÇÃO 
DE MARIA 

PELOS 
OUTROS 

A ORAÇÃO  

DOS 

PASTORINHOS 



E, mesmo não sabendo 

exactamente o que Nossa 

Senhora dizia, muitas pessoas 

vindas dos mais diversos locais, 

queriam rezar ao pé dos 

Pastorinhos.  

E pediam-lhes que rezassem por eles. Fátima foi, desde o 

início, um “vulcão de oração”.  

Os pedidos de oração feitos nas aparições começavam a chegar 

a muita gente.  



A Lúcia, na terceira aparição, diz a 

Nossa Senhora: 

“Tenho aqui um pedido se 

Vossemecê converte uma mulher 

do Pedrogão e uma da Fátima. E se 

melhora um menino da Moita.”  
(Memórias Irmã Lúcia) 



Dia 13 de Setembro de 1917 

Ao aproximar-se a hora, lá fui, com 

a Jacinta e o Francisco, entre 

numerosas pessoas que a custo 

nos deixavam andar. As estradas 

estavam apinhadas de gente. 

Todos nos queriam ver e falar.  

Ali não havia respeito humano. 

Numerosas pessoas, e até senhoras e cavalheiros, conseguindo 

romper por entre a multidão que à nossa volta se apinhava, 

vinham prostrar-se, de joelhos, diante de nós, pedindo que 

apresentássemos a Nossa Senhora as suas necessidades. 
(Memórias Irmã Lúcia) 



Ali apareciam todas as misérias da pobre humanidade. E alguns 

gritavam até do cimo das árvores e paredes, para onde subiam, 

com o fim de nos ver passar. Dizendo a uns que sim, dando a 

mão a outros para os ajudar a levantar do pó da terra, lá fomos 

andando, graças a alguns cavalheiros que nos iam abrindo 

passagem por entre a multidão. 

Quando agora leio, no Novo Testamento, essas cenas tão 

encantadoras da passagem de Nosso Senhor pela Palestina, 

recordo estas que, tão criança ainda, Nosso Senhor me fez 

presenciar, nesses pobres caminhos e estradas de Aljustrel a 

Fátima e à Cova de Iria, e dou graças a Deus, oferecendo-Lhe a 

fé do nosso bom Povo português. (Memórias Irmã Lúcia) 



QUE FAZEIS? ORAI, ORAI MUITO! 

“A pergunta “Que fazeis?”, não significa uma repreensão, 

mas apenas uma chamada de atenção para o mais 

necessário e importante que é a oração. 

A oração deve ser uma conversa habitual da nossa alma 

com Deus. 

Mesmo no meio das nossas ocupações, o Senhor deve estar 

sempre presente no nosso Espírito, no nosso coração e nas 

nossas intenções. 



Para isso, podemos servir-nos de orações que já existem e 

que aprendemos ao longo da vida ou deixar o nosso coração 

falar, dizer-lhe tudo quanto sente, deseja e d’Ele espera. 

 

Com FÉ e CONFIANÇA, certos de que Deus nos vê, nos 

escuta e nos atende.” 

 
(Irmã Lúcia, Como vejo a Mensagem) 



E tu? Rezas? Diariamente?  

Lembras-te que Deus está na tua vida?  

Rezas por ti, pelos outros, pelo mundo, pela 

paz, pelo Papa?  

Louvas, agradeces, pedes? 



 Se o Anjo te  aparecesse e dissesse: “Que fazes? Reza, 

reza muito!”, como aos Pastorinhos, qual seria a tua 

resposta / atitude? 

 Pensa durante dois minutos sobre isto: como está a tua 

oração? 



Leitor 1 

 

Na primeira aparição, a Lúcia tem o seguinte 

diálogo com Nossa Senhora: 

– E eu também vou para o Céu? 

– Sim, vais. 

– E a Jacinta? 

– Também. 

– E o Francisco? 

– Também, mas tem que rezar muitos terços. 



Leitor 2 

“Esta chamada de atenção não era só para o 

Francisco, mas para todos nós que ali, na pessoa 

dele, estávamos representados.  

Nossa Senhora quis dizer-nos a grande 

necessidade que todos temos de rezar, quer seja  

a oração do terço, quer seja qualquer outra 

oração que nos coloque na presença de Deus, 

com FÉ, ESPERANÇA e AMOR.” 

(Irmã Lúcia, Como vejo a Mensagem) 



Nada da mensagem de Fátima é estranho ao 

que já ouvimos e sabemos de Jesus. 

Leitor:  Mt 6, 9-13 

Leitor: Lc 11, 9-13 



Partilha agora uma intenção que queiras colocar 

(sofrimento, doença, a conversão de alguém, 

família, paz). 

Nossa Senhora acolherá e  levará os teus 

pedidos a Deus, como fazia com os dos 

pastorinhos e do povo em Fátima. 

E como continua a fazer. 



Em grupo 

Rezar o Pai Nosso 

Rezar 10 Avé Marias   

Todos: “Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do 

fogo do Inferno, levai as almas todas para o céu, 

principalmente aquelas que mais precisarem” 

Rezar 3 Avé Marias pelo Papa Francisco  



Desafio para este mês 

Rezar o terço, todos os dias ou, pelo menos 

uma dezena pela paz no Mundo e pelo Papa 

Francisco.  



Um outro dia, estávamos sentados a alguns 

passos da casa deles, à sombra de duas figueiras 

que caem sobre o caminho. O Francisco afastou-

se um pouco, brincando. Notando que se 

aproximavam várias senhoras, corre a dar-nos a 

notícia. Como em esse tempo se usavam uns 

chapéus com umas abas quase  do tamanho 

duma peneira, pensámos que, com semelhante 

cartapácio, elas não nos veriam; e, sem mais, 

subimos para cima das figueiras. 

Logo que as senhoras passaram, descemos apressadamente e, em 

precipitada fuga, fomo-nos esconder entre um campo de milho.                          
(Memórias da Irmã Lúcia) 


