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Eu nunca te deixarei.  

O meu Imaculado Coração 

será o teu refúgio e o 

caminho que te conduzirá 

até Deus. 
(13 Junho 1917) 

Fico cá 

sozinha? 
(Lúcia, 13 Junho 1917) 



Jacinta, pouco antes de morrer, diz a Lúcia: 

“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 o 

Coração de Jesus quer que, a Seu lado, se venere o Coração 

Imaculado de Maria; que peçam a paz ao Imaculado Coração 

de Maria, que Deus Lha entregou a Ela.” 

(Memórias da Irmã Lucia) 



E Lúcia não se escondeu! 

Viveu até aos 97 anos e nesse tempo foi a mensageira. 

Hoje, uma notícia difunde-se em segundos. Algo acontece do 

outro lado do mundo e logo o mundo inteiro sabe. 

Mas em 1917, não era assim.  

A coragem, a persistência humilde e a fé dos pastorinhos, e 

de Lúcia em particular, deram a conhecer este acontecimento 

extraordinário. 



Hoje a velocidade da difusão da mensagem de Fátima 

ultrapassa em muito o que era possível fazer com os meios 

que havia na altura. 

Como se explica então que logo em Outubro de 1917 

estivessem 70.000 pessoas em Fátima? 

 

Os mistérios de Deus são grandes e os factos só provam que 

Ele queria que tudo fosse assim e que tudo o que acontecera 

em Fátima era mesmo verdadeiro.  



Depois das aparições, parecia que era o fim de Fátima. 

Acabara tudo. Nossa Senhora cumprira as seis visitas 

combinadas e não ia acontecer mais nada na Cova da Iria. 

Mas talvez seja melhor dizer que foi aí que tudo começou. A 

Senhora calara-se, mas não era possível calar o que o povo 

vira e ouvira.  

 

Acabaram as aparições de Fátima. 

  

Começaram os efeitos de Fátima. 



Depois dos pastorinhos saírem 

de cena – a morte do 

Francisco e da Jacinta e o 

afastamento da Lúcia - o 

impacto das aparições de 

Fátima continuava a crescer, 

apesar dos contratempos. 

 

1922 



Em 1923, o governador civil de Santarém proibiu a 

peregrinação do 13 de Maio e enviou a GNR para a Cova da 

Iria. Mas perante a multidão de 70.000 pessoas que apareceu, 

não conseguiram cumprir as suas ordens. 

 

E a Mensagem ultrapassava as fronteiras de Portugal e 

Fátima já era conhecida por todo o mundo! 

Também porque o que a Senhora disse se concretizava na  

história do mundo e muitos sentiam que a Mensagem tinha  a 

ver com a sua vida e com a realidade dos seus países. 



Cada vez mais pessoas 

acorriam ao Santuário – 

leigos, sacerdotes e até 

bispos. As peregrinações, 

sobretudo as de 13 de Maio, 

batiam recordes todos os 

anos: 70.000 pessoas a 13 de 

Maio de 1923, 80.000 em 

1924,  100.000 em 1925, 

800.000 em 1946. 

1951 
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A mensagem de Fátima tinha tanto impacto no 

mundo que se pensou em fazer uma imagem, 

além da original que está na Capelinha das 

Aparições, que pudesse ser levada a todos.  

Foi então feita em 1947, segundo indicações 

da Irmã Lúcia, a primeira Imagem Peregrina 

de Nossa Senhora de Fátima. A partir dessa 

data a Imagem percorreu, por diversas vezes, 

o mundo inteiro, levando consigo uma 

mensagem de paz e amor. 



Durante 55 anos a Imagem visitou 64 

países dos vários continentes, alguns 

deles por diversas vezes. 

Entre 2014 e 2016 visitou as 

comunidades religiosas e as dioceses 

portuguesas. 

A fim de dar resposta aos imensos 

pedidos provenientes de todo o mundo, 

foram, entretanto, feitas várias réplicas da 

primeira Imagem Peregrina, num total de 

treze. 

 



De todos os lados chegam relatos extraordinários da presença 

da Imagem Peregrina, de multidões que acorrem à sua 

passagem, de um grande número de fiéis que procuram o 

sacramento da Eucaristia e da reconciliação, da afluência de 

todo o género de pessoas: crianças, jovens, adultos e idosos, 

de diferentes contextos sociais e mesmo confissões religiosas 

diversas.  

Em resumo, relatos de conversões, mudanças de vida de 

pessoas e comunidades e muitas graças alcançadas.  





Espanha - 1947 

EUA - 1947 



Espanha – 1949 Brasil - 1955 



Plínio Corrêa de Oliveira, professor e historiador brasileiro, escreve: 

 

“Nas viagens de avião, a Imagem Peregrina era sempre admitida como passageiro, em 

assento especial reservado pelas companhias aéreas, e tratada com todo o respeito pelos 

passageiros e pela tripulação. As pessoas lhe manifestavam sua veneração e afeto, tendo 

uma senhora chegado inclusive a ajoelhar-se no corredor, durante parte de uma dessas 

viagens. 

A presença da Imagem foi ocasião de graças singulares. No aeroporto de Bucaramanga 

(Colômbia), por exemplo, cruzou-se Ela com um homem que se dizia ateu e que, ao vê-la, 

pôs-se a chorar de maneira incontenível. Em Mérida (Venezuela), esteve durante algum 

tempo diante da imagem da Mãe de Deus um pobre pecador que havia mais de 40 anos não 

frequentava os Sacramentos. Fitou aqueles olhos tão comunicativos, e acabou dizendo: "Este 

olhar me converteu. Vou confessar-me". 



Na viagem de 1976 ocorreu, talvez mais do que outras vezes, uma verdadeira explosão de 

piedade em todos os estratos sociais de cidades da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 

Equador e Venezuela, nas quais peregrinou, quase sempre venerada em casas particulares 

ou em conventos. 

Em Caracas, em um único dia, foi visitada por mais de 60 mil fiéis. Uma interminável fila de 

devotos contornava vários quarteirões, esperando ao longo de horas a fio para poder ver de 

perto, ainda que por um instante apenas, a Soberana dos Céus e da Terra. Em Mérida 

(Venezuela), cidade de 80 mil habitantes, em um único dia foi visitada por cerca de 11 mil 

pessoas (mais de um oitavo da população). 

Em Medellín (Colômbia), em apenas um dia, cerca de 20 mil fiéis passaram pela casa que a 

acolhia. Quando chegou ao aeroporto de Bogotá, um embaixador ibero-americano pôs à 

disposição da Virgem sua "Mercedes" e, dispensando o motorista, tomou ele mesmo o 

volante: "Ante a Virgem, o embaixador é o último dos homens". 



1976  

1. 2000 cadetes do 

Liceu Militar de 

Mendoza, Argentina 

2. Colômbia, 20.000 

pessoas  

3. Peru  

4. Venezuela, 

60.000 pessoas 

2 1 

3 4 



Uruguai - 1984 Brasil - 1984 



Polónia - 1991 Argentina - 2011 



Papua Nova Guiné - 2010 



Filipinas - 2013 Nicarágua - 2014 EUA - 2014 



Canada - 2015 
Líbano - 2015 



EUA - 2016 China - 2016 



Indonésia - 2016 

Haiti 

2016 



EUA – 2016 / 2017 – Tour pela paz 



Recentemente uma imagem 

de Nossa Senhora de Fátima 

foi coroada na Catedral de 

Westminster, Londres, pelo 

Arcebispo Vincent Nichols, 

dando início às celebrações 

do centenário das aparições 

em Inglaterra e País de Gales. 



Sobre a imagem peregrina, escreve 

a  Irmã Lúcia: 

“Para ela não existem barreiras nem 

fronteiras, todos os caminhos se 

aplanam e ela passa como Senhora, 

Rainha a Mãe, todos a aclamam e 

bendizem de joelhos a seus pés, 

pedindo perdão, graça, força e luz, 

fé  e amor, mesmo aqueles que não 

crêem, não esperam, não confiam e 

não amam.” (Como vejo a mensagem, 2000) 



https://www.youtube.com/watch?v=iqngBqP1seI 

https://www.youtube.com/watch?v=iqngBqP1seI


Sabias que no mundo,  

dedicados a Nossa Senhora de Fátima,  

existem mais de 
930  

Igrejas 

250 

Santuários 
1000 

Paróquias 
E ainda: 

Hospitais | Universidades | Escolas  

(Fonte: www.fatima.pt) 

500  
Institutos de 

vida consagrada 



E sabias que: 

Que em Sidney, 

Austrália, existe um 

belo Santuário 

dedicado a Nossa 

Senhora de Fátima?  

No cimo do Everest 

existe uma imagem 

de Nossa Senhora de 

Fátima? 

Na fronteira entre a 

Coreia do Sul e a 

Coreia do Norte, todos 

os anos, há uma 

peregrinação com a 

imagem de Nossa 

Senhora de Fátima que 

culmina com uma 

missa e que já juntou 

cerca de 100 mil 

pessoas?  

No arquivo do 

Santuário de Fátima 

há correspondência 

com uma paróquia 

dedicada a Nossa 

Senhora de Fátima, 

perto de Pequim? 



Para nós, portugueses, Fátima é um local familiar. Por isso 

não nos apercebemos muitas vezes do impacto que a 

mensagem tem no mundo. E quando percebemos que nos 

locais mais distantes há um carinho e uma devoção tao 

grandes a Nossa Senhora de Fátima, ficamos 

impressionados. 

 

Aqui fica o testemunho do André, um jovem da nossa 

Diocese de Lisboa, que participou na JMJ de Cracóvia, 

Polónia. 



“Em peregrinação por terras de São João Paulo II, Polónia, o 

testemunho do povo em matérias de fé é evidente, e a sua 

ligação à figura do antigo Papa é marcante por todo o país. 

Em Zakopane (sul da Polónia), tal como noutros locais do 

mundo há uma presença forte da Senhora do Rosário de 

Fátima.  

A Virgem Santíssima demonstrou o seu sinal de misericórdia 

ao proteger o Santo Padre em 1981 e desta forma se 

espalha pelo mundo inteiro a sua devoção que caminha já 

para o seu centenário.  



Num contexto de peregrinação pós JMJ, foi uma bênção 

poder testemunhar sinais de misericórdia e compaixão 

recíprocos, onde também o povo se oferece em sacrifício 
pelo seu Deus, para a 

construção de altares de 

louvor ao Senhor, como 

este belo Santuário de 

Nossa Senhora de Fátima 

em Zakopane.”  
(André Graça) 









Leitor 1 

Em Maio receberemos a visita do 

Santo Padre em Fátima. O mundo 

rezará com ele e connosco. A 

mensagem de paz, de fé, de 

esperança, de conversão e de 

oração que Nossa Senhora deixou 

aos pastorinhos continua a chegar 

a todos! 



Leitor 2 

Rezemos todos a 

Oração Jubilar de 

Consagração que o 

Santuário de Fátima 

nos propõe, e que está 

traduzida em inúmeras 

línguas e é rezada 

hoje no mundo inteiro. 



Salve, Mãe do Senhor, 

Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima! 

Bendita entre todas as mulheres, 

és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, 

és a honra do nosso povo, 

és o triunfo sobre a marca do mal.  
 

Profecia do Amor misericordioso do Pai, 

Mestra do Anúncio da Boa-Nova do Filho, 

Sinal do Fogo ardente do Espírito Santo, 

ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, 

as verdades eternas que o Pai revela aos 

pequeninos. 



Mostra-nos a força do teu manto protector. 

No teu Imaculado Coração, 

sê o refúgio dos pecadores 

e o caminho que conduz até Deus. 

  

Unido/a aos meus irmãos, 

na Fé, na Esperança e no Amor, 

a ti me entrego. 

Unido/a aos meus irmãos,  

por ti, a Deus me consagro, 

ó Virgem do Rosário de Fátima. 



E, enfim, envolvido/a na Luz 

que das tuas mãos nos vem, 

darei glória ao Senhor  

pelos séculos dos séculos. 

Ámen. 



Sugestão para ver em grupo: 
 

Documentário “Fátima e o mundo” 

Realizado por Manuel e Cristina Arouca, esta série 

de seis episódios, cada um com cerca de 50 

minutos, conta-nos a história de Fátima, dos 

pastorinhos, das aparições, de como nasceram 

estes santuários e locais de devoção que tem a sua 

presença em países como o Líbano e se espalham 

pelo mundo fora e ainda testemunhos de peregrinos 

e devotos de Nossa Senhora de Fátima. 

Série completa: http://www.rtp.pt/programa/tv/p27588 

Episódio 2: https://www.rtp.pt/play/p2909/e259038/fatima-e-o-mundo 

http://www.rtp.pt/programa/tv/p27588
https://www.rtp.pt/play/p2909/e259038/fatima-e-o-mundo
https://www.rtp.pt/play/p2909/e259038/fatima-e-o-mundo
https://www.rtp.pt/play/p2909/e259038/fatima-e-o-mundo
https://www.rtp.pt/play/p2909/e259038/fatima-e-o-mundo
https://www.rtp.pt/play/p2909/e259038/fatima-e-o-mundo
https://www.rtp.pt/play/p2909/e259038/fatima-e-o-mundo
https://www.rtp.pt/play/p2909/e259038/fatima-e-o-mundo

