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Fátima, luz de verdade e de esperança para o mundo
Cerca de 250.000 peregrinos tomaram parte nas celebrações do 91º aniversário da Primeira Aparição. Embora
vindos em grande número do estrangeiro, a maioria era portuguesa. Cerca de 40.000 peregrinos caminharam desde
as suas terras, silenciosamente, meditando e fazendo sacrifícios, num verdadeiro retiro espiritual. Após a grande
celebração de fé, deixaram este oásis espiritual com o coração dilatado e regressaram a suas casas, levando aos
seus familiares e amigos, as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima
A concelebração solene do dia 13 foi presidida pelo Cardeal Saraiva Martins, Prefeito da Congregação dos Santos.
Concelebraram 24 bispos e 226 sacerdotes. Aqui publicamos, na íntegra, a homilia do Cardeal Saraiva Martins.

Chegámos a Fátima,
também nós, chamados pelo
Céu, como os Pastorinhos.
Foi a Virgem Nossa Senhora
que nos convidou para virmos a este lugar santo, verdadeiro «altar do mundo», do
qual brotou, há mais de 90
anos, a luz evangélica do
Amor e da Misericórdia.
Fátima abre-se, como um
abraço de amor, para cada
um de vós, caríssimos peregrinos, vindos até aqui, mesmo de lugares muito distantes, para encontrar a Deus
nos sinais vivos e sacramentais da sua presença, para
ouvir a sua Palavra; para regressar, como crianças, à Escola de Maria, a mais santa e
carinhosa de todas as Mães.
Como irmãos e irmãs da mesma família, é belo contemplar a nossa Mãe comum, que nos fala de Deus e nos
ensina, ainda hoje, como chegar a Deus, nossa única esperança, nossa plena e definitiva felicidade.
Os caminhos da Fé, por vezes inacessíveis mas sempre empenhativos, abrem-se diante de nós porque Alguém
os percorreu antes de nós, banhando-os com o seu Sangue. Em Fátima, os nossos passos foram precedidos pelos da Lúcia, do Francisco, da Jacinta e de incontáveis
milhares de irmãos e irmãs, vindos como nós à procura do
Senhor, para percorrer corajosamente os caminhos do
Evangelho.
1. A 13 de Maio de 1917, Nossa Senhora falou do Céu,
porque Ela é especialista das realidades celestes. A sua
morada é Deus, a sua casa é a eternidade. Quando disse
«venho do Céu», fala da sua Pátria, da Terra Prometida,
que Ela recebeu em herança de Deus, pela sua Fé. Quan-

do fala do Céu, fala, portanto, do que Lhe é mais próprio, do que lhe condiz perfeitamente.
Maria sabe dirigir-se,
com autoridade materna,
também aos que ainda
peregrinam nesta terra
rumo à Pátria definitiva.
Conhece bem as fadigas,
compreende as ansiedades
e angústias do nosso
tempo, penetra na profundidade dos nossos corações
e tem palavras de consolação nas tribulações da
nossa existência. Ela,
especialista do Céu, quer-nos ensinar a caminhar
bem sobre a terra, a fim de que na nossa vida brilhe ao
menos um reflexo do Céu; a fim de que neste mundo, no
meio das provações e dos sofrimentos do tempo
presente, não se apague o fogo da Esperança cristã.
2. Quando Nossa Senhora apareceu à Lúcia e aos
seus primos Francisco e Jacinta, com solicitude maternal
previa as feridas e contradições da nossa época. Não foi
por acaso que apareceu nos começos de um século ensanguentado pela loucura de duas Guerras Mundiais,
marcado por nacionalismos exasperados, por ideologias
ateias e materialistas, que procuram sufocar a luz da Fé
no coração dos homens, no decorrer de sucessivas gerações.
Estende-se até aos nossos dias esta sombra escura
de suspeita acerca de Deus e da sua obra. Até ao presente continua esta «apostasia da Fé» – como a definiu o
Papa João Paulo II – que progressivamente comprometeu
e contagiou a nossa Europa cristã, que sempre ofereceu

ao mundo, ao longo dos séculos, uma cultura rica em
humanidade, criativa, respeitadora do Homem e da sua
altíssima dignidade de filho de Deus e irmão de Cristo.
3º É precisamente à nossa época, saturada e desesperada, que continua a falar o Coração desta Mãe, traduzindo as coisas de Deus numa linguagem familiar, simples, facilmente compreensível por todos. Partindo da humilde vida quotidiana, logo nos eleva para a contemplação
das coisas do Céu, porque esta é a nossa origem, a
nossa meta e a nossa Pátria. Connosco repete, como
paciente catequista, a verdade e os dogmas da Fé, confirmados uma vez mais, e apresentados numa nova luz. Os
mandamentos da lei de Deus, a Igreja, os Sacramentos,
os Novíssimos a Caridade e o Perdão: tudo alcança valor e
consistência; tudo merece ser considerado e acolhido
como dom da Graça, como dom da nossa querida Mãe do
Céu, a branca Senhora que aqui apareceu a três criancinhas.
4º Fátima fala-nos de crianças – pensai nos vossos
filhos – as flores mais belas e ternas da Criação, postas
por Deus no seio das nossas famílias para nos encher de
espanto, perante a sua inocência e pureza. Fátima fala de
famílias simples, modestas mas dignas, capazes de ser
solidárias com o próximo, com os vizinhos e os pobres.
Fala de jogos de crianças, inesperadamente atravessados
por uma Luz e uma Graça imprevistas – a visão de um
Anjo e depois a de Nossa Senhora – e mostra com que
seriedade aqueles pequenos corações acolheram os apelos do Céu. Deus está triste pelos pecados e não há quem
o console! dizia Francisco, impressionado pelo sofrimento
de um Deus ofendido e ultrajado. O seu coração infantil
abriu-se assim às profundidades da contemplação e da
mística, perante Jesus escondido no Sacrário.
Jacinta viu, com dor indizível, o sofrimento pela perdição eterna dos pecadores e ofereceu a sua vida em holocausto, para salvá-los do inferno.
Também Lúcia – a irmã Lúcia de Jesus e do Coração
Imaculado – acolheu na sua vida o convite de Nossa Senhora, dando-nos um exemplo de um serviço à Igreja, fiel
até à morte, dentro da grande tradição da Vida Consagrada e do Carmelo. Viveu quase cem anos, mas a sua alma,
os seus olhos, o seu coração permaneceram os de então,
da menina de Aljustrel que falou com o Céu e que levou
até ao fim, no seu espírito, como dentro de um cofre
precioso, a Graça que aqui recebeu, como um grande
tesouro.
5. A Virgem Maria, em 1917, uma vez mais veio a
confortar, corrigir, iluminar e orientar os seus filhos nos
caminhos da Verdade. Jesus disse: As minhas Palavras
são Espírito e Vida (Jo 6,63); Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida! (Jo 14,4). À silenciosa ou manifesta «apostasia de Fé» – há também a «apostasia da razão» – a
Virgem Maria não contrapõe as vazias palavras do mundo
ou a mentira de uma nova ideologia, mas propõe novamente Cristo, e Cristo Crucificado (cf. 1 Cor 1,23), escândalo
para os bem pensantes de cada época, loucura para os
sábios da terra, mas Luz santa e amiga para quem acredita e para quem, acreditando, presta a mais bela homenagem também à sua Razão, sedenta de Verdade e aberta
ao conhecimento de Deus.
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6. Não tenhais medo! Diz o Anjo às mulhers que chegaram ao sepulcro de Cristo, cheias de temor e espanto
(cf. Mc 16,6). Não tenhais medo, repetiu o Anjo da Paz
aos Pastorinhos, junto da Loca do Cabeço. Não tenhais
medo: abri, ou melhor, escancarai as portas a Cristo!,
pediu repetidamente o amadíssimo Papa João Paulo II, no
início e durante o seu longo e fecundo Pontificado.
O homem de hoje, iludido e desiludido da vida, por
vezes parece ter desistido de esperar. Caíram as consideradas certezas das ideologias; o bem-estar e o consumismo – que aparentemente satisfazem as nossas necessidades e exigências. Caíram todos estes sistemas que
revelam de facto, cada vez mais, a sua inconsistência. A
radical incapacidade de fazer o homem feliz.
Só em Deus o homem se encontra plenamente a si
mesmo. A Fé não é uma fuga das próprias responsabilidades ou um estéril dobrar-se sobre si mesmo: é fonte de
luz e de força interior, que nos anima e nos permite afrontar corajosamente os problemas e os desafios da vida.
7. A Fé afronta e purifica as nossas ilusões, pondo a
nu a nossa incapacidade de nos criarmos a nós próprios e
de decidirmos sozinhos. Precisamente por isto, Nossa
Senhora acolhe de novo em Fátima o mandato recebido do
seu Filho Jesus aos pés da Cruz e se revela Mãe de todos
nós. Em cada um descobre a semelhança com o seu
Filho e pacientemente a reconstitui, com os instrumentos
da Graça.
Fátima é uma escola da Verdade porque nos defende
das fábulas e nos ensina a encarar e a interpretar a realidade com o coração de Deus. Não se cala sobre o destino
último do Homem, não minimiza as nossas responsabilidades, mas indica os caminhos que nos conduzem ao
Mistério.
Fátima é escola de oração, como caminho fundamental
para penetrar no coração de Deus; Fátima é escola de
penitência e de oferecimento generoso de nós mesmos,
seguindo a grande tradição da Igreja: os frutos mais belos
nascem e germinam apenas no morrer, silencioso e escondido, aos olhos do mundo para renascer no seguimento da vontade de Deus.
8. Perante a perda do sentido dos valores e a desorientação das consciências, Nossa Senhora indica os princípios não negociáveis, dos quais inevitavelmente se deve
partir para fundar uma correcta convivência, civil e cristã. A
vida; a família; o matrimónio, como união estável e fiel de
um homem e de uma mulher, e não de qualquer outro
modo; a caridade concreta; a dignidade pessoal, estendida a todos os momentos e a todas as dimensões da
existência. Este é o fundo e o ambiente – humano e
cristão – no qual se colocam a Mensagem e os acontecimentos da Cova da Iria.
Num mundo sedento de esperança e de felicidade, a
Virgem Maria responde com uma só palavra, que tudo
resume: Jesus! Só n'Ele há Paz; só Ele alimenta a Esperança; só n'Ele há Vida, dom do Céu. E Cristo veio para
que todos tenham vida e a tenham em abundância (cf. Jo
10,10).
Fátima, 13 de Maio de 2008

A SANTIDADE DOS PASTORINHOS
(continuação da conferência do Padre Paolo Molinari, SJ)
O P. Paolo Molinari SJ, nomeado a 24 de Novembro de 1979 Postulador das Causas da Beatificação e Canonização dos
Pastorinhos de Fátima, convidado para o Congresso International «Fátima para o século XXI», no dia 11 de Outubro de 2007
apresentou a sua Conferência sobre a Santidade dos Pastorinhos.
Sabemos que, depois, no dia 13 de Maio de 1917, enquanto pastoreavam o rebanho na Cova da Iria, foram surpreendidos com uma aparição de Nossa Senhora que lhes
mandou que ali voltassem no dia 13 de cada mês, até Outubro. Durante a aparição de 13 de Julho é-lhes então confiado
um segredo com a imposição de não o revelarem a ninguém.
Foi durante a aparição ocorrida no mês de Julho de 1917
que – sempre de acordo com a narração que a Irmã Lúcia
nos deixou – a Senhora do céu lhes disse: « 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». A
partir de então os dois Pastorinhos amorosamente educados pela Mãe de Deus, intensificam o seu espírito de oração
e de penitência pelo qual oferecem cada vez mais generosamente sacrifícios para obter a conversão dos pecadores.
É mesmo a este propósito, já que falamos da santidade
dos Pastorinhos, que penso dever prestar o seguinte esclarecimento, mais do que necessário: Os pastorinhos de Fátima são conhecidos por causa das “aparições” que tiveram
nas cercanias da sua aldeia natal e das quais foram as únicas testemunhas. Pois bem, o facto de terem sido assim
privilegiados e de Maria Santíssima ter condescendido em
manifestar-se-lhes, não constitui um elemento de prova a
favor da sua santidade. As aparições, visões e outros
fenómenos extraordinários, que Deus concede a alguns seres humanos, são graças gratis datae que, como tais, não
tornam melhor a pessoa que as recebe.
Mas outra coisa é saber se o privilégio outorgado aos
pastorinhos exerceu influência sobre o modo como eles
corresponderam à graça que Deus lhes concedeu, e a esse
propósito desejo afirmar com clareza que foi isso que
aconteceu e permite falar da santidade dos Pastorinhos de
Fátima.
Dito isto, julgo dever sublinhar que a primeira manifestação da santidade dos Pastorinhos está no escutar atento da
voz que lhes chegava do Alto por meio de um Anjo, mensageiro de Deus, e depois pela Virgem Maria, Mãe de Deus.
Tratava-se por conseguinte, para os Pastorinhos, de uma
humilde abertura do seu coração ao que Deus esperava deles
à qual se seguiu uma prontidão em realizar o que lhes fora
comunicado. Esta docilidade torna-se com efeito execução
amorosa dos desejos de Deus e fidelidade inabalável ao que
prometeram, mesmo quando foram seriamente ameaçados.
Outro sinal evidente da santidade do Francisco e da Jacinta
é, sem dúvida, terem feito tudo o que Nossa Senhora lhes
pediu, o que se traduz na perseverança na oração e portanto
na recitação constante do terço, mesmo quando as circunstâncias exteriores dificultavam. Basta pensar no facto do
Francisco, ter rezado sem respeitos humanos quando, juntamente com a Jacinta, passou algum tempo na cadeia,
dando assim um testemunho que levou alguns dos detidos
a rezar com eles.

Como indiquei mais acima é evidente que a escuta das
palavras de Nossa Senhora e do Anjo era, para os Pastorinhos, uma sincera disposição interior que lhes permitia
acolher o que havia de mais profundo no que lhes era
comunicado: o sentido da adoração a Deus, que tantas
pessoas procuram infelizmente ultrajadar e ignorar.
Daí provém essa necessidade da reparação por eles sentida, a oferecer em união com Nosso Senhor Jesus Cristo o
qual, morrendo na cruz, derramou o seu sangue para redimir
a humanidade pecadora e cujo sacrificio se renova na Eucaristia tornando-o constantemente presente entre nós.
Esta estima pela doação que Jesus fez de si mesmo na
cruz desenvolveu nos Pastorinhos aquela surpreendente prontidão para oferecer, em união com Jesus sofredor, os seus
pequenos e grandes sacrifícios em reparação dos pecados
cometidos pelos homens e ao mesmo tempo para obter a
conversão dos pecadores
Eis o que na minha opinião se pode e deve dizer a propósito da resposta dada pelos Pastorinhos aos convites que
Deus lhes dirigia para torná-los cada vez mais semelhantes
a Seu Filho. Ao mesmo tempo devo igualmente acrescentar
não haver dúvida de que Francisco e Jacinta desenvolveram,
cada um à sua maneira, um novo e mais intenso relacionamento com Deus e isso também em virtude das qualidades
pessoais e do temperamento que Ele lhes concedera.
Francisco, que por temperamento era mais reflectido e
calado, ficou particularmente impressionado com o que o
Anjo lhes dissera dos “ultrajes, sacrilégios, indiferenças com
que Ele é ofendido”, Ele significa Jesus Cristo “presente em
todos os sacrários da terra”. Entristeceu-se com a dor que
aflige o coração de Jesus pela falta de amor por parte de
tantos seres humanos. Profundamente consciente da presença de Jesus na Eucaristia, Francisco sente um vivo desejo interior de “estar junto d'Ele”, de “fazer-Lhe companhia”,
“consolá-lO” e “recebê-lO no seu coração”. Estas são as
expressões de um menino a manifestar o que há de mais
belo, íntimo e profundo na sua vida: elas tocam o coração
das crianças sensíveis aos mesmos sentimentos, sobretudo quando estes são manifestados numa linguagem que elas
entendem.
Quando, no outono de 1917, no início do ano escolar,
Francisco começou a frequentar a escola primária numa casa
que se encontrava perto da igreja paroquial, percorria a pé,
em companhia da prima Lúcia, os dois quilómetros de estrada que separavam Aljustrel da escola. Quando chegavam
em frente da igreja, Francisco aproveitava para se deter muito
tempo em oração diante do sacrário. Com o andar do tempo, um pouco mais adiante, no decorrer do ano seguinte,
Francisco dizia à Lúcia: «Olha, tu vai à escola. Eu fico aqui
na igreja, junto de Jesus escondido. Não me vale a pena
aprender a ler porque daqui a pouco vou para o céu». Que
queria dizer este “ficar junto de Jesus” senão fazer-Lhe companhia... fazer o que um menino é capaz de fazer com a sua
presença silenciosa e afectuosa para confortar uma pessoa
querida que está entristecida?
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Jacinta, de temperamento mais vivo e sensível, ficou particularmente impressionada pela visão das consequências
do pecado: a ofensa a Deus e o castigo dos condenados ao
inferno. Sob o influxo da graça e com a ajuda de Nossa
Senhora desenvolveu nela uma fortíssima compaixão pela
sorte dos infelizes pecadores, sentindo uma necessidade
premente de fazer tudo o que podia para que eles se convertessem: por isso oferecia a Deus e a Maria Santíssima os
seus sacrifícios, grandes e pequenos, especialmente as dores físicas terríveis causadas pela doença e sobretudo a grande solidão em que veio a encontrar-se quando foi transferida
para um hospital em Lisboa e se deu conta de que nunca
mais voltaria a ver nem sequer os seus pais. Mas, mesmo
então, completamente sozinha nos últimos dias da sua vida,
mas animada pelo mesmo espírito do irmão, que tinha morrido
um ano antes dela, não hesitou em expressar-se nestes
termos: «O meu bom Jesus, eu Vos amo!» a que acrescentava com a fresca simplicidade de menina e numa terna forma de chantagem: « Agora podes converter muitos pecadores... porque este sacrifício é muito grande».
Deste modo Jacinta unia-se a Jesus que sofre, a Jesus
que sofreu a paixão para salvar a humanidade. A prontidão
com que ela se volta para Nossa Senhora para dizer-lhe na
sua simples linguagem que aceitava e lhe oferecia as dores
mais intensas contanto que Ela salvasse pecadores, é uma
maneira de agir que as crianças entendem e partilham. É
por essa razão que são levadas a seguir o exemplo que
Jacinta lhes dá.
A maneira destes meninos de se exprimirem com o Senhor denota um outro traço característico da relação que
tinham com Deus: falavam a sós com o Senhor e com Nossa Senhora porque, para eles, eram verdadeiras pessoas. A
oração não era por isso uma formalidade mas um verdadeiro
colóquio íntimo feito de coração a coração.
Voltando agora ao que disse anteriormente quando falei
da maneira como Francisco tinha manifestado à prima a
necessidade que ele sentia de “estar junto de Jesus”, desejo pôr em evidência aquele que será um um traço posterior
de santidade, partilhado pelos dois pastorinhos: a sua fé
rica de amor por Jesus presente na Eucaristia.
Desde o primeiro encontro com o Anjo que elevara na
frente deles o cálice e a hóstia, os pastorinhos tiveram uma
percepção interior da presença de Jesus escondido sob as
espécies eucarísticas do pão e do vinho. Impressionados
pelo Anjo que tinha um cálice na mão esquerda enquanto
que com a direita tinha uma hóstia suspensa da qual caíam
gotas de sangue sobre o cálice, movidos interiormente pela
graça de Deus foram levados a ter uma ideia verdadeira do
amor de Jesus por todos os homens, um amor tão intenso
que O levou a oferecer a sua vida em sacrifício por nós sobre
a cruz e esse sacrifício renova-se constantemene nos altares.
Tudo isto desenvolveu neles uma necessidade imperiosa
de passar longos períodos de tempo em frente do sacrário
para fazer companhia a Jesus e, também, o desejo ardente

de O receber na sagrada Comunhão. A sua fé viva na
Eucaristia, a sensação íntima da presença real de Jesus na
Hóstia consagrada e a necessidade profundamente sentida
de estar junto d’Ele e de O adorar, de reparar as ofensas que
Lhe são feitas, levou-os a unir os seus sofrimentos pequenos
e grandes aos de Jesus que se imolou pela salvação de
todos nós.
Podemos então expressar a santidade dos Pastorinhos
de Fátima dizendo que se trata de duas crianças que desenvolveram um amor intenso por Jesus Nosso Senhor, dois
meninos que, seguindo com docilidade e ternura todas as
indicações que lhes tinham sido dadas, aprenderam o que
significa rezar e como viver uma verdadeira relação de íntima
amizade com Jesus e com sua Mãe; duas crianças que em
virtude desta relação viveram unidos a Jesus, partilhando o
amor que Ele demonstrou, sacrificando-se por nós, pecadores...; duas crianças que, pela sua vida, transmitiram a todos, grandes e pequenos, uma mensagem de amor e de
verdade.

Este boletim, que se publica em sete línguas e se envia
gratuitamente, mantém o contacto entre o Secretariado dos
Pastorinhos e os membros da Liga de Oração e Sacrifício
que se encontram espalhados pelo mundo.
A Liga de Oração e Sacrifício foi fundada em 1962, em
Fátima, para promover a canonização de Francisco e
Jacinta Marto, incitando os fiéis a recorrerem aos Pastorinhos para obterem graças e o milagre necessário à sua
canonização.
Os membros desta Liga comprometem-se a:
1º Praticar as virtudes que caracterizam os Pastorinhos
2º Fazer sacrifícios e rezar pela sua canonização.
3º Nas dificuldades espirituais e temporais recorrer à sua
intercessão e pedir a graça necessária para a sua
canonização. O milagre da cura de uma doença grave
inexplicável face ao conhecimento actual da medicina.
Para ser inscrito na Liga basta enviar o seu nome e
endereço completo para este Secretariado. Passará a
receber este boletim e a usufruir das missas celebradas
diariamente na Basílica de Fátima pelas intenções dos
membros da Liga.
Para ajudar a cobrir as despesas desta publicação e das
Causas dos Beatos Francisco e Jacinta, agradecem-se
reconhecidamente as esmolas que podem ser enviadas
directamente a este Secretariado em cheque ou vale postal, ou por transferencia bancária para a conta:
Millennium bcp, NIB:0033-0000-45340426373-05
IBAN:PT50-0033-0000-45340426373-05;
Swift Code: BCOMPTPL
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