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“Nunca vos afasteis da mãe…, nunca deixeis o Rosário…, nunca tenham medo”: 

è apelo do Papa Francisco aos milhares de peregrinos que participaram no 

encerramento do Centenário das Aparições da Cova da Iria, na peregrinação 

internacional de 12 e 13 de outubro a Fátima, centrada no tema ‘Maria, Estrela 

da Evangelização’, presidida por D. António Marto, bispo de Leiria e Fátima, com 

a presença do Presidente da República no dia 13. 

https://pt.zenit.org/articles/author/staffreporter/
https://pt.zenit.org/articles/category/papa-francisco/
https://pt.zenit.org/articles/fatima-2017-nunca-nunca-nunca-apelo-do-papa-francisco/
https://pt.zenit.org/articles/fatima-2017-nunca-nunca-nunca-apelo-do-papa-francisco/
https://pt.zenit.org/articles/fatima-2017-nunca-nunca-nunca-apelo-do-papa-francisco/


Na mensagem transmitida nos ecrãs gigantes espalhados pelo santuário, o papa 

lembra a sua visita a Fátima: “Ainda tenho no coração as memórias desta 

viagem, as bênçãos que a Virgem Maria quis dar-me e quis dar à Igreja nesse 

dia.” 

E o Papa fez um pedido: “Nunca vos afasteis da mãe: como um menino está ao 

lado da sua mãe e se sente seguro, assim, junto da Virgem, nos sentimos muito 

seguros, ela é a nossa garantia.” 

Deixou uma mensagem de esperança: “Nunca tenham medo, Deus é melhor do 

que todas nossas misérias, ele gosta muito de nós, ide em frente.” 

“Nunca deixeis o Rosário, nunca deixeis o Rosário, rezai o Rosário como Ela 

pediu”, disse Francisco que concedeu a sua bênção após ter mostrado o terço 

que transportava no seu bolso. 

Ele escreveu em sua conta no Twitter @Pontifex_pt : “No Centenário das 

Aparições de Nossa Senhora de Fátima, agradecemos a Deus pelas inúmeras 

bênçãos concedidas sob sua proteção”. 

Ao término da Audiência Geral, na última quarta-feira (11/10), o Papa Francisco 

fez também uma referência à conclusão das Aparições de Fátima, dizendo: 

“Na próxima sexta-feira, 13 de outubro, conclui-se o Centenário das últimas 

aparições marianas em Fátima. Com o olhar voltado à Mãe do Senhor e Rainha 

das Missões, convido todos, especialmente neste mês de outubro, a rezar o 

Santo Rosário por intenção da paz no mundo. Possa a oração dissuadir os 

ânimos mais rebeldes, para que tirem a violência de seus corações, de suas 

palavras e de seus gestos, e construam comunidades não-violentas, que cuidem 

da Casa comum. Nada é impossível se nos dirigimos a Deus na oração. Todos 

nós podemos ser construtores de paz”. 

 


