
Os desígnios de misericórdia

Nossa Senhora de Fátima

 
de Jesus e Maria



"SOU O ANJO DA PAZ"

E ra a primavera de 1916. Enquanto a 
Europa e o mundo, dilacerados por 
sofrimentos e pecados sem conta, estavam 

mergulhados na grande catástrofe da 1a guerra 
mundial, na qual milhões de pessoas perderiam 
a vida, num lugar afastado de Portugal, três 
pastorinhos eram envolvidos pela luz. Foram eles: 
Lúcia, Francisco e Jacinta.

Conduziam calmamente suas ovelhas à 
Loca do Cabeço, quando um vento forte 
os fez levantar os olhos. Avistaram, 
então, sobre o olival um jovem de 
grande beleza, mais branco do que 
se fosse de neve e que o sol tornava 
transparente como se fora de 
cristal. 

Ao chegar junto deles, disse:  
Não temais, sou o Anjo da Paz. 
Orai comigo.

Ajoelhando-se em terra, curvou 
a fronte até o chão. E, junto com 

os pastorinhos, repetiu três 
vezes: 

− Meu Deus, eu 
creio, adoro, espero e 

amo-Vos. Peço-Vos perdão 
para os que não creem, não 
adoram, não esperam e 
não Vos amam.

E, erguendo-se, lhes 
disse:  Orai assim. Os 
corações de Jesus e 
Maria estão atentos à 
voz das vossas súplicas. 

Conta a Irmã Lúcia 
que “a atmosfera de 
sobrenatural que nos 
envolveu era tão intensa 
que quase não nos 

dávamos conta da própria 

existência, por um grande espaço de tempo, permanecendo 
na posição que nos tinha deixado, repetindo sempre a 
mesma oração”.

A segunda aparição do Anjo deu-se durante o verão, 
enquanto os pastorinhos brincavam junto ao poço, na 
casa de Lúcia. O Anjo lhes disse:

− Que fazeis? Rezai, rezai muito! Os Corações de Jesus 
e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei 
constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios.

− Como nos haveremos de sacrificar? - 
perguntou Lúcia.

− De tudo que puderdes, oferecei um sa-
crifício em ato de reparação pelos pecados 
com que Ele é ofendido e de súplica pela 
conversão dos pecadores. Atraí, assim, so-
bre a vossa Pátria, a paz. Eu sou o Anjo 
da sua guarda, o Anjo de Portugal. So-
bretudo aceitai e suportai com submissão 
o sofrimento que o Senhor vos enviar. 

Comenta a Irmã Lúcia, em suas 
memórias: 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. 

E como, por atenção a ele, convertia os pecadores. 
Por isso, desde esse momento, começamos a oferecer ao 
Senhor tudo o que nos mortificava.

Na terceira aparição, o Anjo apareceu aos 
pastorinhos trazendo na mão um cálice e sobre ele 
uma Hóstia da qual caíam gotas de sangue. Tendo 
deixado suspenso no ar o cálice, prosternou-se e rezou 
três vezes:

− Santíssima Trindade, Pai, Filho e 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.

O Anjo tomou em seguida o cálice e deu a 
Lúcia a hóstia. O conteúdo do cálice deu-o 

a Jacinta e Francisco, dizendo, ao mesmo 
tempo:

− Tomai e bebei o Corpo e o Sangue 
de Jesus Cristo, horrivelmente 
ultrajado pelos homens ingratos. 
Reparai os seus crimes e consolai o 

vosso Deus. 

Antes de desaparecer, o Anjo 
prostrou-se de novo e repetiu 
três vezes a mesma oração à 
Santíssima Trindade.
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A mensagem que a Santíssima Virgem 
transmitiu ao mundo em 1917, por 
meio dos três pastorinhos, continua 

a ressoar para todos os homens e mulheres de 
nosso tempo.

Com aflição de Mãe, Ela apontou o mal do 
pecado e suas consequências, oferecendo-nos a 
solução e o remédio: Rezar o Terço, converter-se 
e fazer penitência para reparação das ofensas!  

Ela mesma nos indica o caminho e os meios 
para alcançarmos as graças necessárias para isso. 
Como a Beata Jacinta recomendava à Irmã Lúcia: 
"Diz a toda a gente que Deus nos concede as graças 
por meio do Coração Imaculado de Maria". 

A celeste Mensageira, aparecendo a três 
crianças, quer nos inspirar também uma terna 
confiança nos misericordiosos desígnios que 
Deus tem para com toda a humanidade.

Assim, a Campanha "Vinde Nossa Senhora de 
Fátima, não tardeis!" coloca ao alcance de todos 
os seus amigos e benfeitores as pungentes, mas 
esperançosas, palavras da mensagem da Mãe 
de Deus.

Diante de quaisquer dificuldades ou desafios 
de nossa época, temos sempre  a luminosa 
promessa feita por Ela: 
“Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará!” 

Nossa Senhora de Fátima

As Aparições e a Mensagem
de
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OS TRÊS PASTORINHOS

E u te dou graças, ó Pai, Senhor do céu 
e da terra, porque escondeste estas 
coisas aos sábios e entendidos e as 

revelaste aos pequenos” (Mt. 11:25). 

Sim, foi aos pequenos Lúcia, Jacinta e 
Francisco que Nossa Senhora quis revelar 
essa importante  mensagem. 

Tinham eles, respectivamente, 11, 7 e 
9 anos de idade e viviam em Aljustrel, 
pequena localidade distante cerca de 100km 
de Lisboa. Eram crianças absolutamente 
normais e nada parecia diferenciá-los dos 
outros camponeses. 

Irmãos, Jacinta e Francisco eram primos 
de Lúcia. Ela assim escreve em suas 
memórias "Não sei por que, a Jacinta, com 
seu irmãozinho Francisco, tinham por mim 
uma predileção especial e buscavam-me, 
quase sempre, para brincar. Não gostavam 

da companhia das outras crianças e 
pediam-me para ir com eles para junto 
dum poço que tinham meus pais, no 
fundo do quintal."

Quando Lúcia começou a pastorear, 
os dois irmãos tanto insistiram. que a 
mãe deixou que a acompanhassem.

Pelas campinas do pastoreio eles se 
punham a cantar, brincar e, antes de 
merendar, rezavam o terço.

Havia decorrido algum tempo desde 
a última aparição do Anjo. Teriam eles 
esquecido  as recomendações do celeste 
mensageiro?  

13 de maio de 1917 era um Domingo. 
Após terem assistido à Santa Missa, 
escolheram, para levar o rebanho o 
lugar que pertencia aos pais de Lúcia 
e que se chamava Cova da Iria.

Fátima
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Braga
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Coimbra
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PRIMEIRA APARIÇÃO

“Eu sou do Céu”

P erto do meio-dia, brincavam alegremente 
quando, de repente, uma luz intensa 
brilhou. Pensaram que fosse um 

relâmpago. Começaram a descer a encosta com as 
ovelhas quando outra luz, mais intensa, os deteve. 
Então, avistaram, junto da copa de uma azinheira, 
uma Senhora que Lúcia assim descreve: 

Era uma Senhora vestida toda de branco, mais 
brilhante que o Sol, espargindo luz mais clara e intensa 
que um copo de cristal, cheio de água cristalina, 
atravessado pelos raios do sol mais ardente.

Ficaram os três surpresos pela aparição. Estavam 
tão perto da Senhora que pareciam estar dentro da 
luz que A cercava ou que dEla se espargia. 

Nossa Senhora então lhes disse:
− Não tenhais medo, Eu não vos faço mal.
Lúcia perguntou à Senhora:
− Donde é Vossemecê?
− Sou do Céu (disse, apontando para o céu).
− E que é que Vossemecê me quer?
− Vim para vos pedir que venhais aqui seis meses 

seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi 
quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 
sétima vez.

− E eu também vou para o Céu?
− Sim, vais.
− E a Jacinta?
− Também.
− E o Francisco?
− Também... Mas tem que rezar muitos terços.
− Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos 

os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de 
reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de 
súplica pela conversão dos pecadores?

− Sim, queremos.
− Ides, pois, tendes muito que sofrer, mas a graça de 

Deus será o vosso conforto.
Lúcia descreve o que se deu a seguir:
Foi ao pronunciar estas últimas palavras que Nossa 

Senhora abriu as mãos comunicando-nos uma luz 
tão intensa, como que reflexo que delas expedia, que, 
penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, 
fazia-nos ver a nós mesmos em Deus − que era essa 
luz − mais claramente que nos vemos no melhor dos 
espelhos.

Os pastorinhos caíram de joelhos e, por um 
impulso sobrenatural, repetiam intimamente:
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Ó Santíssima Trindade, eu Vos adoro. Meu Deus,  
eu Vos amo no Santíssimo Sacramento.

Depois Nossa Senhora acrescentou:
 − Rezai o terço todos os dias para alcançardes a paz 

para o mundo e o fim da guerra.
 Isto dito, Ela começou a elevar-se 

serenamente, subindo em direção ao nascente, 
até desaparecer na imensidade dos céus. A 
luz que A circundava ia abrindo um caminho, 
deixando um sulco maravilhoso.

Os três ficaram ainda algum tempo com o olhar 
dirigido para aquele ponto do céu. Depois sua aten-
ção voltou-se para as ovelhas, que continuavam a 
pastar tranquilamente ao redor.

Passaram a tarde rememorando os detalhes do 
extraordinário acontecimento. A alegria transbor-
dava de seus corações, sobretudo de Jacinta: 

Ai que Senhora tão bonita! exclamava ela, de tem-
pos em tempos, impressionada pela beleza da apa-
rição.

O convívio das três crianças com Nossa Senhora 
se dava de forma diversa: apenas Lúcia falava com 
Nossa Senhora. Jacinta via e ouvia. Francisco ape-
nas A via. 

Por isso, quando as duas meninas repetiram as 
palavras da Mãe Deus sobre sua ida para o céu, 
Francisco, cheio de contentamento, exclamou: 

Ó minha Nossa Senhora! Terços, rezo todos 
quantos Vós quiserdes. 

SEGUNDA APARIÇÃO

N o dia 13 de junho, os videntes não 
estavam sós. A notícia da aparição se 
espalhara e mais 50 pessoas haviam 

comparecido ao local. Os três haviam combinado 
guardar segredo, mas Jacinta não conseguiu 
mantê-lo.

Depois de rezarem o terço, os três pastorinhos 
viram o reflexo de luz, a Santíssima Virgem 
novamente apareceu e lhes disse:
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− Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que 
vem e que continueis a rezar o terço todos os dias...

Lúcia, confiante, suplicou então: 
− Queria pedir-lhe para nos levar para o Céu.
− Sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve. 

Mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-
se de ti para Me fazer conhecer e amar. Ele quer 
estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado 
Coração. A quem a abraçar, prometo a salvação, e 
serão queridas de Deus estas almas como flores postas 
por Mim a adornar o seu trono.

− Fico cá sozinha?
− Não, filha. E tu sofres muito por isso? Não 

desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu Imaculado 
Coração será o teu refúgio e o caminho que te 
conduzirá até Deus.

Ao pronunciar as últimas palavras, Nossa 
Senhora abriu as mãos e os pastorinhos viram-
se como que submergidos em Deus. À frente 
da mão direita da Santíssima Virgem havia um 
coração cercado de espinhos. Assim explica Lúcia:  
Compreendemos que era o Imaculado Coração de 
Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que 
queria reparação.

TERCEIRA APARIÇÃO

A notícia de que as três crianças 
viam Nossa Senhora espalhou-se 
rapidamente. Por isso, na terceira 

aparição formou-se uma multidão. Depois da 
costumeira luz, que parecia um relâmpago, Nossa 
Senhora apareceu aos três videntes e disse:

− 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, porquer só Ela lhes 
poderá valer.

− Queria pedir para nos dizer quem é, e para fazer 
um milagre para que todos acreditem que Vossemecê 
nos aparece.
− Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro 

direi quem sou e o que quero. E farei um milagre que 
todos hão de ver, para acreditar.

Lúcia fez alguns pedidos e Nossa Senhora 
continuou:

– Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas 
vezes, em especial sempre que fizerdes algum 
sacrifício: Ó Jesus, é por Vosso amor, pela conversão 
dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos 
contra o Imaculado Coração de Maria.

Depois disso, a Santíssima Virgem comunicou 
aos três pastorinhos o conhecido e famoso segredo 
de Fátima, que marcou a história do século XX.

Sobre as previsões nele contidas, Nossa Senhora 
recomendou expressamente: Isto, não o digais a 
ninguém. Ao Francisco, sim, podeis dizê-lo.
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O SEGREDO DE FÁTIMA
“Por fim, o meu  

Imaculado Coração Triunfará”

A mensagem recebida pelos pastorinhos 
nessa terceira aparição deveria, 
oportunamente, ser conhecida em todo 

o mundo. A primeira e segunda partes do 
texto reproduzido abaixo foram extraídas das 
memórias da Irmã Lúcia. A terceira, provém 
de documento da Sagrada Congregação para a 
Doutrina da Fé.

PRIMEIRA PARTE DO SEGREDO

N ossa Senhora abriu de novo as mãos, como nos 
dois meses passados. O reflexo pareceu penetrar 
a terra e vimos como que um mar de fogo; 

mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como 
se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, 
com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas 
pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com 

nuvens de fumo caindo por todos os lados – semelhantes 
ao cair das fagulhas em grandes incêndios – sem peso 
nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero 
que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. 
Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e 
asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas 
transparentes como negros carvões em brasa. 

SEGUNDA PARTE DO SEGREDO

A ssustados e como que a pedir socorro, levantamos 
a vista para Nossa Senhora, que nos disse com 
bondade e tristeza:

 – Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres 
pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no 
mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerdes 
o que Eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. 
A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a 
Deus... Começará outra pior. Quando virdes uma noite 
alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande 
sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus 
crimes por meio da guerra, da fome e da perseguição à 
Igreja e ao Santo Padre. Para a impedir, virei pedir 
a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração 
e a Comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se 
atenderdes a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão 
paz; se não, espalhará seus erros pelo mundo promovendo 
guerras e perseguições à Igreja; os bons serão martirizados; 
o Santo Padre terá muito que sofrer; várias nações 
serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração 
triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que 

Os três videntes, logo após a revelação do Segredo

A 2ª Guerra Mundial, prevista por  
Nossa Senhora, fez 70 milhões de mortos,  

culminando com a bomba atômica.

Cenas da 1ª Guerra Mundial, durante a qual se 
deram as Aparições. 
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QUARTA APARIÇÃO

R ezai e fazei sacrifícios pelos pecadores!, 
havia repetido várias vezes Nossa 
Senhora durante as aparições. E os 

sacrifícios, sofrimentos e perseguições não 
tardaram a atingir a vida dos três pastorinhos.

O administrador da região de Ourém, na qual se 
situava Fátima, impediu as crianças de comparecer 
à Cova da Iria, recorrendo a tudo: intimidações, 
subornos, chegando ao sequestro das crianças e a 
ameaçar lançá-los num caldeirão de azeite fervente. 

Colocados junto com outros presos na cadeia 
pública, os pequenos diziam: Vamos oferecer 
este sacrifício pela conversão dos pecadores. Ó 
meu Jesus, é por vosso amor, e pela conversão dos 
pecadores. Pelo Santo Padre e em reparação das 
ofensas cometidas contra o Imaculado Coração de 
Maria!.  Começaram a rezar o terço de joelhos e os 
detentos os acompanharam na oração. 

Diante da constância cheia de coragem das três 
crianças, o administrador mandou devolvê-las aos 
pais.  Porém, o dia 13 de agosto,  já havia passado. 

se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo 
de paz. Em Portugal, conservar-se-á sempre o Dogma 
da Fé, etc. 

E Nossa Senhora ainda acrescentou:
Quando rezardes o terço, dizei depois de cada 

mistério: Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do 
fogo do Inferno, levai as almas todas para o céu, 
principalmente aquelas que mais precisarem.

TERCEIRA PARTE DO SEGREDO

D epois das duas partes que já expus, vimos ao 
lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco 
mais alto, um Anjo com uma espada de fogo 

na mão esquerda; ao cintilar, lançava chamas que 
parecia iam incendiar o mundo; mas apagavam-se 
com o contacto do brilho que, da mão direita, expedia 
Nossa Senhora ao seu encontro: O Anjo, apontando 
com a mão direita para a terra e com voz forte, disse: 
Penitência, Penitência, Penitência! E vimos n’uma luz 
imensa que é Deus: “algo semelhante a como se veem 
as pessoas n’um espelho quando lhe passam por diante” 
um bispo vestido de branco “tivemos o pressentimento 
de que era o Santo Padre”. Vários outros bispos, 
sacerdotes, religiosos e religiosas subir uma escabrosa 
montanha, no cimo da qual estava uma grande 
Cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com 
a casca; o Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou 
uma grande cidade meio em ruínas e, meio trêmulo 
com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia 
orando pelas almas dos cadáveres que encontrava 
pelo caminho; chegado ao cimo do monte, prostrado 
de joelhos aos pés da grande Cruz, foi morto por um 
grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e 
setas, e assim mesmo foram morrendo uns trás outros, 

os bispos, sacerdotes, 
religiosos e religiosas 
e várias pessoas 
seculares, cavalheiros 
e senhoras de várias 
classes e posições. 
Sob os dois braços da 
Cruz estavam dois 
Anjos, cada um com 
um regador de cristal 
em a mão; neles, 
recolhiam o sangue 
dos mártires e com 
ele regavam as almas 
que se aproximavam 
de Deus.
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Nossa Senhora, assim mesmo,  voltou a aparecer 
para eles no Domingo, dia 19 de agosto, num lugar 
perto de Aljustrel, chamado Valinhos. 

Quero que continueis a ir à Cova da Iria no dia 
13 e que continueis a rezar o terço todos os dias. No 
último mês farei o milagre, para que todos acreditem. 

Antes de elevar-se, Ela tomou um aspecto mais 
triste e disse:

− Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos 
pecadores, por que vão muitas almas para o inferno 
por não haver quem se sacrifique por elas.

QUINTA APARIÇÃO

A s estradas estavam apinhadas de gente 
naquele 13 de setembro. Os pastorinhos 
caminhavam cercados pela multidão, 

da qual procediam súplicas sem conta. Os 
pequenos começaram a rezar o terço com todo o 
povo, quando,  após os sinais costumeiros, Nossa 
Senhora apareceu e disse:

− Continuai a rezar o terço todos os dias para 
alcançarem o fim da guerra. Em outubro virá 
também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores 
e do Carmo e São José com o Menino Jesus, para 
abençoarem o mundo. 

Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas 
não quer que durmam com a corda (atada à cintura 
para fazer penitência), trazei-a só durante o dia.

Lúcia apresenta, então, pedidos de cura feitos pelo 
povo, e Nossa Senhora respondeu: 

− Sim, alguns curarei; outros não. Em Outubro 
farei o milagre, para que todos acreditem.

E começando a elevar-se, desapare-
ceu como de costume.

SEXTA APARIÇÃO

H avia, por fim, chegado o dia tão esperado. 
E, apesar da chuva que caía sem cessar, o 
povo vinha de todas as partes de Portugal 

para presenciar o milagre prometido por Nossa 
Senhora. Eram cerca de setenta mil pessoas: desde 
sacerdotes até marinheiros, militares, jornalistas e 
gente de todas as classes sociais.
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Acima e abaixo, fotografias tiradas durante o milagre do Sol



"Chegados à Cova da Iria, - narra Lúcia - e 
levada por um movimento interior, pedi ao povo 
que fechasse os guarda-chuvas para rezarmos o 
terço. Pouco depois, vimos o refexo de luz e, em 
seguida, Nossa Senhora."

− O que é que Vossemecê me quer?

− Quero dizer-vos que façais aqui uma capela 
em minha honra: que sou a Senhora do Rosário; 
que continueis sempre a rezar o terço todos os 
dias. A guerra vai acabar, e os militares voltarão 
para suas casas.

Lúcia pede por alguns doentes e pecadores: 

− Uns sim, outros não. É preciso que se emendem, 
peçam perdão pelos seus pecados. Não ofendam mais 
a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido.

Elevando-se, Nossa Senhora abriu as mãos e fez 
sua própria luz refletir-se no sol. Foi quando Lúcia 
exclamou: Olhem para o Sol! 

As nuvens se tinham afastado e o sol brilhava 
num céu sereno. Assim que Nossa Senhora 
desapareceu, os pastorinhos viram, perto do sol, 
São José com o Menino Jesus, que pareciam 
abençoar a multidão.

Desaparecida esta visão, Lúcia viu Nosso 
Senhor a caminho do Calvário e Nossa Senhora 
das Dores. Nosso Senhor traçou com a mão um 
sinal da Cruz, abençoando a multidão. Por fim, 
aos olhos de Lúcia apareceu Nossa Senhora do 
Carmo com o Menino Jesus ao colo, com aspecto 
soberano e glorioso.

Enquanto se passavam essas cenas, a multidão, 
espantada assistiu ao grande milagre prometido 
pela Virgem, para que todos cressem.

9

Acima e abaixo, fotografias tiradas durante o milagre do Sol
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O GRANDE MILAGRE DO SOL 

N o momento em que Ela se elevava da 
azinheira e rumava para o nascente, o Sol 
apareceu por entre as nuvens, como um 

grande disco prateado, brilhando com fulgor fora do 
comum, mas sem cegar a vista. 

E logo começou a girar rapidamente, de modo 
vertiginoso. 

Depois parou algum tempo e recomeçou a girar 
velozmente sobre si mesmo, à maneira de uma 
imensa bola de fogo. 

Seus bordos tornaram-se, a certa altura, 
avermelhados e o astro-rei espalhou pelo céu 
chamas de fogo num redemoinho espantoso. 

A luz dessas chamas se refletia nos rostos dos 
assistentes, nas árvores, nos objetos todos, os quais 
tomavam cores e tons muito diversos, esverdeados, 
azulados, avermelhados e alaranjados. 

Três vezes o Sol, girando loucamente diante dos 
olhos de todos, se precipitou em zigue-zague sobre 
a terra, para pavor da multidão que, aterrorizada, 
pedia a Deus perdão por seus pecados e 
misericórdia.

O fenômeno durou cerca de 10 minutos. Todos 
o viram, ninguém ousou pô-lo em dúvida, nem 
mesmo os que ali haviam acorrido por curiosidade 
ou para zombar da credulidade popular.

Não se tratou, como mais tarde imaginaram 
pessoas sem fé, de um fenômeno de sugestão ou 
excitação coletiva, porque foi visto a até 40 km de 
distância, por muitas pessoas que estavam fora do 
local das aparições e, portanto, fora da área de 
influência de uma pretensa sugestão ou excitação.

Um pormenor impressionante foi notado 
por muitos: as roupas, que se encontravam 
encharcadas pela chuva no início do fenômeno, 
haviam secado, prodigiosamente, minutos depois.
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OS BEATOS 
JACINTA E FRANCISCO 

D urante a homilia de beatificação de 
Jacinta e Francisco, o Beato João Paulo 
II disse: 

“Eu Te bendigo, ó Pai, porque revelaste estas 
verdades aos pequeninos”. 

O louvor de Jesus toma hoje a forma solene da 
beatificação dos pastorinhos Francisco e Jacinta. 
A Igreja quer, com este rito, colocar sobre o 
candelabro estas duas candeias que Deus acendeu 
para alumiar a humanidade nas suas horas 
sombrias e inquietas. Brilhem elas sobre o caminho 
desta multidão imensa de peregrinos e quantos 
mais que nos acompanham (...)

Eu Te bendigo, ó Pai, por todos os teus 
pequeninos, a começar da Virgem Maria, tua 
humilde Serva, até aos pastorinhos Francisco e 
Jacinta.

Que a mensagem das suas vidas permaneça 
sempre viva para iluminar o caminho da 
humanidade!" (13/05/2000)

Em pouco tempo, cumpriram uma meritória 
vida e alcançaram a glória do Céu. De lá, seus 
exemplos e orações continuam a inspirar e animar 
todos nós pobres pecadores.

Disseram "Sim!" aos chamados do Anjo e 
atenderam com perfeição os pedidos da 
Santíssima Virgem.  

JACINTA, ESPELHO DE 
DEUS 

E m um de seus escritos, 
a Irmã Lúcia dá bem 
a ideia do que a graça 

tinha operado na alma da 
pequena Jacinta:

Ela tinha um porte sempre 
sério, modesto e amável, que 
parecia traduzir a presença 
de Deus em todos os seus 
atos, próprio de pessoas já 
avançadas em idade e de 
grande virtude. Não Ihe vi nunca 
aquela demasiada leviandade ou 
entusiasmo próprio das crianças, 
pelos enfeites e brincadeiras.Isto 
depois das aparições.

A pequena Jacinta sentiu e viveu em si mesma 
o que afligia o Imaculado Coração de Maria e 
ofereceu-se de modo heroico como vítima pelos 
pecadores. 

Ela própria o declarou, como relata a irmã 
Lúcia: 

Nossa Senhora veio nos ver e disse que vem 
buscar o Francisco muito breve para o Céu. E a 

mim, perguntou-me se queria ainda converter 
mais pecadores. Respondi que sim. 

Ela disse-me que ia para um 
hospital, que lá sofreria muito; 

que sofresse pela conversão dos 
pecadores, em reparação dos 

pecados cometidos contra 
o Imaculado Coração de 
Maria e por amor de Jesus.

No dia em que seu irmão 
estava a ponto de morrer, 
ela lhe disse:

– Dá muitas saudades 
minhas a Nosso Senhor 
e a Nossa Senhora e diz-

Lhes que sofro tudo quanto 
Eles quiserem para converter 

os pecadores e para reparar o 
Imaculado Coração de Maria.

A enfermidade atingiu também   
Jacinta. Com ela, novos sofrimentos. 
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Mas, a graça continuava a 
produzir os frutos em sua alma, 

preparando-a para o Céu:    

− Sofro sim, mas ofereço 
tudo pelos pecadores e 
para reparar o Imaculado 
Coração de Maria. 
Gosto tanto de sofrer por 

seu amor! Para dar-lhe 
gosto! Ela gosta muito de 
quem sofre para converter os 

pecadores!

Lúcia conta que, 
pouco antes de ir para 
o hospital de Ourém, 
Jacinta lhe dizia:

– 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. 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!

Jacinta recebeu uma visita de Nossa Senhora na 
qual lhe anunciava novas cruzes: 

– Disse-me que vou para Lisboa, para outro 
hospital; que não te torno a ver, nem os meus pais; 
que, depois de sofrer muito, morro sozinha, mas 
que não tenha medo; que me vai lá Ela a buscar 
para o Céu.

Jacinta foi para Lisboa em janeiro de 1920. E, 
no dia 20 de fevereiro desse mesmo ano, Maria 
Santíssima veio buscar sua alma para o encontro 
definitivo com Jesus, a quem ela tanta amava.  

FRANCISCO,
CONTEMPLATIVO E PENITENTE

A o pequeno Francisco o que mais 
impressionava e absorvia era a 
própria Divindade, nessa imensa luz 

que penetrava no mais íntimo de sua alma. Ele 
exclamava junto a Lúcia, que relata:

– Estávamos a arder (na terceira aparição) 
naquela luz que é Deus! Como é Deus! Mas 
que pena Ele estar tão triste! Se eu O pudesse 
consolar...

Certa noite, ouvindo-o soluçar, o pai lhe 
perguntou qual era a razão. 

− Pensava em Jesus que está tão triste por 
causa dos pecados que se cometem contra Ele, 
respondeu.

Um dia, Lúcia o interrogou:
– Francisco, tu, de que gostas mais: de consolar 

a Nosso Senhor ou converter os pecadores, para 
que não vão mais almas para o inferno?

– Gostava mais de consolar a Nosso Senhor. 
Não reparaste como Nossa Senhora, ainda no 
último mês, se pôs tão triste, quando 
disse que não ofendessem a Deus 
Nosso Senhor que já está muito 
ofendido? Eu queria consolar a 
Nosso Senhor e depois converter 
os pecadores, para que não O 
ofendessem mais.

Quando adoeceu, Fran-
cisco recomendava a Lúcia:
Vai à Igreja e dá muitas 

saudades minhas a Jesus 
escondido. Do que tenho 
mais pena é não poder es-
tar com Jesus escondido. 

Um dia, em que sua 
saúde havia piorado, 
Francisco, porém, pare-
cia contente:

Já me falta pouco 
para ir para o Céu. Lá 
vou consolar muito a 
Nosso Senhor e a Nossa 
Senhora. A Jacinta 
vai pedir muito pelos 
pecadores, pelo Santo 
Padre e por ti; e tu 
ficas cá, porque 
Nossa Senhora o 
quer. Olha: faz tudo 
o que Ela te disser.

Francisco Marto apenas via  

Nossa Senhora durante as aparições

Jacinta Marto 
via e ouvia Nossa Senhora  

durante as aparições
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Chegou afinal a hora da morte e ele pediu a 
Confissão e a Comunhão. 

Francisco recebeu o Santíssimo Sacramento 
com os sentimentos de fé profunda. Passou uma 
meia hora em contemplação, com fisionomia 
de felicidade completa. Ao final, voltou-se para 
Jacinta e disse:

– Hoje, sou mais feliz do que tu, porque tenho 
dentro do meu peito Jesus escondido.

Alguns instantes antes de morrer, disse baixinho:
 – Vou para o Céu, mas lá, vou pedir muito a 

Nosso Senhor e a Nossa Senhora que as levem 
também para lá depressa.

Pouco depois, Francisco agonizava e 
os pais retiraram do quarto as crianças. 
Ao se despedir de Lúcia e Jacinta, 
Francisco exclamou:

− Adeus, até o Céu!
Até que, num êxtase de alegria, 

exclamou:
− Ó minha mãe, que luz tão 

bonita, ali, junto da nossa janela.
E expirou. Era o dia 4 de abril de 

1919.  

  "JESUS QUER 
       SERVIR-SE DE TI
  PARA ME FAZER  
     CONHECER"  

L úcia de Jesus 
dos Santos tinha 
apenas 11 anos quando se deram as 

Aparições. A ela coube o privilégio exclusivo de 
ver, ouvir e falar com a celeste Mensageira. E de 
receber dela uma missão: 

Tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer 
servir-se de ti para Me fazer conhecer e amar. Ele 
quer estabelecer no mundo a devoção ao meu 
Imaculado Coração. 

A quem a abraçar, prometo a salvação e serão 
queridas de Deus estas almas como flores postas 
por mim a adornar o Seu trono.

Lúcia tornou-se freira na cidade do 
Porto, no colégio das irmãs doroteias.  
Depois, em 1928, professou em Tui, Espanha, no 
convento da mesma ordem. Foi ali visitada por 
Nossa Senhora, que a incumbiu de difundir a 
devoção reparadora dos cinco primeiros sábados.  
Finalmente, regressou a Portugal e, em 31 de maio 
1949, tornou-se carmelita na cidade de Coimbra.

As suas memórias contêm o retrato 
biográfico dos dois Beatos - Francisco 

e Jacinta - e o relato das aparições e 
as previsões feitas pela Santíssima 

Virgem.

Faleceu em 13 de fevereiro 
de 2005 e seu corpo está 

sepultado na Basílica do 
Santuário de Fátima. 

Nessa ocasião, o 
Beato João Paulo 
II enviou ao Bispo 
de Coimbra uma 
mensagem na qual 
afirmava: 

"A visita da 
Virgem Maria que 
a pequena Lúcia 
recebeu em Fátima, 
junto aos seus primos 
Francisco e Jacinta 

em 1917, foi para ela o início de uma singular 
missão à qual se manteve fiel até o fim dos seus dias. 

A Irmã Lúcia deixa-nos um exemplo de grande 
fidelidade ao Senhor e de gozosa adesão à sua divina 
vontade.(...)

Apraz-me pensar que, na sua piedosa passagem 
desta terra para o Céu, a Irmã Lúcia tenha sido 
acolhida precisamente por Aquela que ela viu em 
Fátima, já faz tantos anos." (14/02/2005)

Campanha "Vinde Nossa Senhora de Fátima, não tardeis!"
Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade
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"Diz a toda gente que 
o Coração de Jesus

 quer que, a seu lado, 
se venere o 

Coração Imaculado 
de Maria"

Beata Jacinta

A DEVOÇÃO REPARADORA DOS 
CINCO PRIMEIROS SÁBADOS

N o dia 10 de dezembro de 1925, Nossa 
Senhora aparaceu à Irmã Lúcia, quando 
ela estava em seu quarto no convento de 

Tui, Espanha. 

Ela trazia numa das mãos seu Coração, cercado de 
espinhos. Ao lado, suspenso numa nuvem, o Menino 
Jesus disse à Irmã Lúcia:

Tem pena do Coração da tua Santíssima Mãe, que 
está coberto de espinhos que os homens ingratos a todos 
os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de 
reparação para os tirar.

Depois, a Santíssima Virgem disse:
Olha, minha filha, o meu Coração cercado de 

espinhos que os homens ingratos a todos os momentos 
me cravam, com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, 
vê de me consolar, e diz que todos aqueles que durante 
cinco meses, no primeiro sábado, se confessarem, 
receberem a Sagrada Comunhão, rezarem o terço e me 
fizerem quinze minutos de companhia, meditando nos 
quinze mistérios do Rosário com fim de me desagravar, 
Eu prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as 
graças necessárias.

(A devoção reparadora dos cinco primeiros sábados foi 
aprovada e tornada pública, em 13 de setembro de 1939, 
pelo Arcebispo de Leiria, D. José Alves Correia da Silva)


