
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

 
Em 13 de maio (sábado) serão comemorados os 100 anos da aparição de Nossa Senhora 

na Cova da Iria, ocasião em que o Papa Francisco declarará santos os beatos Francisco e 

Jacinta no Santuário de Fátima, em Portugal. Tudo começou assim:  

Um dia de primavera de 1916, três crianças de 6, 8 e 9 anos já responsáveis pela guarda 

do rebanho, passam o dia na serra entre alegres e inocentes brincadeiras, sem 

esquecerem a recomendação de rezarem o terço que o rezam à sua maneira, abreviado, 

porque o tempo é pouco para brincar, mas com o coração voltado para Deus. 

O Coração de Maria recebia esse terço com ternura e um dia mandou-lhes um Anjo 

precursor... parece o relato de Pentecostes: vento forte, uma luz intensa... na primeira 

aparição só o Anjo falou. As crianças ficaram presas da beleza que veem, não falam 

entre si, contemplam. “Não temais! Sou o Anjo da Paz. Orai comigo. ” Imitando o gesto 

de adoração que vêem repetem a oração que o Anjo reza e que lhes pede que orem 

assim porque os Corações de Jesus e Maria acolhem as suas súplicas. 

Depois de uns meses, o Anjo reaparece e renova o pedido feito antes: “Orai, orai muito. 

Oferecei constantemente ao Altíssimo, orações e sacrifícios. ” A pequena Lúcia 

pergunta: “Como nos havemos de sacrificar? ” O Anjo responde: “de tudo o que 

puderdes... oferecei” e assim o fizeram com a máxima discrição, sem ninguém se dar 

conta de nada. Numa terceira aparição, o Anjo trazia consigo a presença de Cristo na 

Eucaristia e, prostrando-se ao lado deles diante de Deus, os Pastorinhos foram 

introduzidos na Adoração. O Anjo os ensinou a estar diante de Deus sempre em 

adoração e intercessão pelos irmãos.   

No dia 13 de maio de 1917, os irmãos Francisco (9 anos) e Jacinta (7 anos) e a prima 

Lúcia (10 anos) desciam a encosta tocando o rebanho, quando sobre uma azinheira, 

viram uma Senhora vestida toda de branco e espargindo luz, lhes disse: “Não tenhais 

medo. Eu não vos faço mal. Sou do céu”. “Rezem o terço todos os dias para alcançarem 

a paz para o mundo e o fim da guerra. ”  

Por seis vezes eles receberam a visita de Nossa Senhora nos dias 13, de maio a outubro 

de 1917, e em todas, Ela pediu oração. Em sua última aparição, em 13 de outubro de 

1917, o povo estava em massa e caia uma chuva torrencial. Nossa Senhora aparece e diz 

que é a Senhora do Rosário, que erguessem ali uma Capela em Sua honra e rezassem o 

terço todos os dias. 

Enquanto Ela se elevava continuava o reflexo de sua própria luz a projetar-se no sol. 

Quando Ela desapareceu, viram ao lado do sol, São José com o Menino e Nossa 

Senhora vestida de branco com um manto azul. São José e o Menino pareciam abençoar 

o Mundo com os gestos que faziam com a mão em forma de cruz.   

Nas seis aparições, Nossa Senhora pediu oração e penitência em reparação e pela 

conversão dos pecadores. E eu, tenho atendido este apelo da Mãe de Deus? 

Como estão as minhas orações?  Faço alguma penitência nessas intenções?  

Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. 

 

       Tomás e Flávia Santos 

                            Região São Paulo – V Curso  

 

 

 


