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BEM-AVENTURADOS
FRANCISCO E JACINTA MARTO
BOLETIM DOS PASTORINHOS (196) – JANEIRO - MARÇO 2010 (ANO 48)

CONGRESSO JACINTA MARTO
do encontro à compaixão
Por feliz coincidência, teremos o Santo
Padre em Fátima no ano em que se celebra o
centenário do nascimento de Jacinta Marto, a
pastorinha que mais desenvolveu as expressões de dedicação ao Papa e à Igreja. Dentro
do âmbito dos acontecimentos de Fátima, este é um elemento especialmente significativo, dado que
corresponde a um dos traços mais relevantes do
perfil espiritual desta
criança.
Neste contexto,
para assinalar estas comemorações,
o Santuário de Fátima vai realizar um
congresso sobre Jacinta Marto.
Decorrerá de 4 a
6 de Junho de 2010,
no Centro Paulo VI,
do Santuário de Fátima,
e terá como título Jacinta
Marto: Do encontro à compaixão.
Será uma boa oportunidade para
uma abordagem à mensagem de Fátima a partir da espiritualidade da vidente Jacinta. Procuraremos, por isso, não só conhecer melhor
a personalidade desta criança, mas também
identificar alguns elementos relevantes da sua
atitude interior que podemos usar como chaves de leitura tanto da mensagem de Fátima
como da vida cristã.

A categoria da compaixão será o ponto de
partida para compreender a personalidade e
a espiritualidade da Jacinta. Esta reflexão levar-nos-á também a um esforço por clarificar
teologicamente os conceitos relacionados com
essa dimensão, tais como reparação,
entrega sacrificial, sentido do sofrimento, Deus perante o mal,
comunhão dos baptizados.
Por outro lado, haverá
também oportunidade
para desenvolver algumas implicações
da compaixão para
diversos âmbitos da
vida: educação, cuidados de saúde, espiritualidade, moral,
compromisso social,
entre outros. Veremos
como esta atitude da
pequena Jacinta corresponde a um elemento
fundamental da mensagem
de Fátima, que não deixa de interpelar a Igreja e a sociedade dos
nossos dias.
As inscrições poderão ser feitas para:
Congresso Jacinta Marto
Santuário de Fátima, Ap. 31
2495-908 FÁTIMA
ou através do email: congressos@fatima.pt.

Jacinta, o Papa e Fátima
Noventa anos depois da morte da Beata Jacinta, vem novamente um Papa a
Fátima, dez anos depois da Beatificação
dos Pastorinhos e no centenário do nascimento da pequena Jacinta.
Feliz coincidência, ocasião apropriada
para revisitarmos esta relação triangular entre estes três actores: a pequena beata, o grande pontífice, e
a ainda maior figura de Maria (a
de Nazaré, afinal a mesma da
Cova da Iria). Mas como se
relacionam entre si a partir
aqui sobretudo da pequena
Jacinta, sabendo-se que o
Santo Padre (como ela o
denominava) era uma das
suas predilecções espirituais juntamente com Jesus escondido na Eucaristia e o Imaculado Coração de Maria? Note-se
que estas informações,
exceptuando-se a referência ao homem vestido de branco na terceira
parte do segredo, provêm
das memórias da sua prima Lúcia. É muito pouco
o que a Jacinta diz nos interrogatórios. Basicamente confirma o irmão e a
prima. Sabemos que no fim
do terço rezava sempre três
Avé-Marias pelo Santo Padre
e ansiava vê-lo: Quem me dera
ver o Santo Padre 1. A Jacinta e
o Francisco oferecem o seu choro pela conversão dos pecadores,
pelo Santo Padre e em reparação dos
pecados cometidos contra o Imaculado
Coração de Maria2. Na visão do inferno, a
primeira etapa descortina-lhes a perseguição
ao Santo Padre, o Santo Padre terá muito que sofrer no meio de acossamento3. Neste sentido, Fáti-
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ma antecipa pela visão da menina pastora que é a
Jacinta o caminho difícil que percorrerá o papado ao
longo do século XX, considerado já o século mais
violento da história. A missão papal para a Jacinta é
muito espinhosa, é uma missão agónica como a do
grande apóstolo Paulo no encontro com o diferente no difícil mas sempre necessário e exigente
esforço de retradução do evangelho para
uma cultura outra (cf. 1 Tes 2,2).
Num dos passeios junto ao poço
dos tios, Jacinta tem a visão do
Santo Padre: vi o Santo Padre
em uma casa muito grande, de
joelhos, diante de uma mesa,
com as mãos na cara, a chorar. Fora da casa estava muita gente e uns atiravam-lhe
pedras, outros rogavam-lhe
pragas e diziam-lhe muitas
palavras feias. Coitadinho
do Santo Padre! Temos
que pedir muito por ele 4.
Este é um tratamento de
carinho e não depreciativo de quem sabe que o
Santo Padre vive numa
casa muito grande que é
a Igreja. O Santo Padre
para ela merece-lhe simpatia e respeito. A mesma
visão acontece na Lapa
do Cabeço, onde Jacinta
diz ter visto o Santo Padre
diante do Imaculado Coração de Maria, numa igreja,
a rezar5. Estes são os dados
fundamentais que se encontram recolhidos na Documentação crítica e sobretudo nas
Memórias da Irmã Lúcia.

Jacinta tinha, de facto, uma
especial predilecção pelo Papa,
que para ela assume a designação
paterna e muito mais próxima da fé cristã
de Santo Padre.
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A mais nova dos três Pastorinhos já distingue a
linguagem da fé da linguagem de uma certa tradição
e da conotação com o poder. É normal no Portugal
do início do século XX essa predilecção pelo sumo
pontífice, que é visto precisamente como a Jacinta
o vê: como uma figura paterna e muito familiar (não
triunfalista à maneira da dogmática do Vaticano I)
e como um figura de santidade com toda a carga
simbólica e moral que isso comporta. Para aquela
menina uma tão veneranda figura não pode sofrer
ou ser sujeita a insultos, a vexames, a qualquer tipo
de menosprezo, pois por essa figura é atingida toda
a família eclesial a que pertence e onde Jacinta se
insere. Jacinta não quer ver alguém da sua família (mesmo
que o Santo Padre) mal tratado.
Aflige-a o tratamento desumano que o Santo Padre recebe
na terceira parte do segredo. O
sumo pontífice compõe o conjunto da mensagem de Fátima.
É por causa de tudo isto que
Fátima passou a ter que ver
com o sumo pontífice. É Fátima
que fez vir à cova da Iria os dois
papas que a visitaram e o terceiro que vem aí, e não foram
os papas que fizeram Fátima.
À boa maneira bíblica, Fátima
tornou-se credível tal como no
processo da actuação de Deus
na lógica da encarnação de baixo para cima e não por decreto
papal de cima para baixo. Na
visão do inferno e na terceira
parte do segredo, de acordo
com a interpretação sugerida
pela própria Irmã Lúcia e pela
Igreja, a figura vestida de branco agrega em si numa
coloração apocalíptica o conjunto dos crentes cujo
alvor da fé ilumina (faz deixar ver) o escuro das situações de morte e de violência que atingem a própria comunidade eclesial. A reactualização da profecia que acontece em Fátima comporta uma palavra
sobre a figura vestida de branco. Essa palavra vem
pela boca de uma menina para quem o Santo Padre tem de ser defendido e ajudado. Esta não é de
facto uma maneira normal ou banal de referir a figura pontifícia do sucessor de Pedro, que normalmente é apresentado a partir da sua missão magisterial
ou magistral.
O que é que uma menina tem então a dizer de
tão fundamental sobre uma figura tão importante na
vida da comunidade eclesial? Como é que uma normal e (no início) anónima menina filha de Deus faz
para que um papa a venha visitar, a ela, ao irmão e

à prima? Fátima ajudou a isso. Qualquer criança falaria do sumo pontífice de forma normal ou até mesmo banal. Mas o que torna especial a linguagem e
as referências de Jacinta ao Santo Padre? Neste
lugar bendito, bendito porque nele Deus quis que se
passasse a dizer bem d’Ele, neste santuário a Igreja
do século XX reescutou a reactualização da profecia de que Deus continua a visitar o seu povo em
tempos de violência provocada pela mão humana,
visitação esta agora pela intercessão de Maria. Ora,
não existem santuários se alguém os não dedica, se
alguém não faz desse espaço um espaço diferente
dos demais com um objectivo particular (a que bi-

blicamente se chama consagração). Fátima surge
assim como santuário porque se torna um lugar privilegiado e dedicado para a própria Jacinta. À cova
da Iria ela quer sempre regressar pois aí encontra a
aridez e o silêncio necessário para rezar, para reencontrar no terço a Senhora do Coração Imaculado
(outra grande predilecção da menina pastora). Por
isto, esta menina não falará do sumo pontífice de
maneira banal. Jacinta primeiro fala do Santo Padre
e não do papa, o que já é muito sintomático. Ela vai
passar a falar do Santo Padre num santuário, não
num lugar qualquer nem de modo qualquer, fá-lo a
partir de um espaço que é o realmente seu e não a
partir do espaço coado do anonimato das notícias
ou até do abstracto da dogmática. Fala dele como
quem fala de alguém da família. Não o idolatra (ao
ponto de sentir necessidade de rezar por ele e em
favor dele), mas diz normalmente aquilo que sobre
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antes, muitíssimas vezes recusado e com conseele a fé não gosta de ouvir ou quer desviar que a sua
quências muito nefastas. Os próprios evangelistas
palavra não é aceite e que é perseguido, que sofre,
fazem-se eco desta rejeição. Já lá vem desde o temo que faz dele uma figura paradigmática da comupo dos profetas que denunciam um povo o de Israel
nidade eclesial enquanto tal. É uma figura pontifícia
para o qual a palavra de Deus é frequentemente esabsolutamente humana esta para a Jacinta. Não é
quecida. Jesus vai encontrar o desencontro dos coum deus. O Santo Padre para a Jacinta não é ainda
rações já com os seus (cf. Mc 9,30-35). A Igreja vai a
uma figura filtrada devido à sua tenra idade, mas
seguir à Páscoa encontrar o muro da indiferença por
surge na sua simples humanidade e na coerência
Paulo em Atenas (cf. Act 17). Jesus já fora hostilizado testemunho da sua fé como aquela figura cimeira
do na sua própria Galileia (cf. Mc 1,14-3,6a). Quem
no role dos grandes filhos e filhas da Igreja. Por isso
dá a vida por amor à verdade e ao respectivo anúnJacinta o tem como pater e como santo, caractecio não merece tal. É angustiante, desencorajador
rísticas que a catequese de então ressumava num
até, certamente desgastante. A pequena beata Jacontexto sobretudo da missão vicarial papal. Jacinta
cinta também não consegue não reagir à violência
vive deste modo uma intensa comunhão espiritual e
contra a verdade de Deus anunciada no evangelho.
missionária com o sucessor de Pedro. Vive e quer
A sua dor perante a adversidade a que é sujeita a
continuar a viver o desiderato pontifício da sua nota
figura do Santo Padre traduz a reacção normal dos
teológica de força unitiva na Igreja. Fátima dá-nos,
profetas, dos homens e mulheres de Deus. Estaassim uma beata que vive unida à Igreja porque unimos, portanto, diante de uma menina já madura na
da ao sucessor de Pedro.
fé, de uma profetiza. Paradoxo. Mas por outro lado
A afeição de Fátima pelo sucessor de Pedro resulnão, pois é das
ta da predilecção
crianças e dos
e preocupação
da menina beata
Fátima dá-nos, assim uma beata que vive meninos de peito
que sai o louvor
pelo Santo Padre,
unida à Igreja porque unida ao sucessor de perfeito, mesmo
no qual vê repreque no registo lasentada toda a
Pedro.
mentatório ou de
comunidade ecleendecha, como
sial. É então uma
A
afeição
de
Fátima
pelo
sucessor
de
Pecanta o salmista
menina, no início
da idade do juízo
dro resulta da predilecção e preocupação da no Sl 8,3a: pela
boca das crianda razão, a ajuizar das dificulmenina beata pelo Santo Padre, no qual vê ças e dos lactentes estabelecesdades da missão
representada toda a comunidade eclesial.
te uma fortaleza
pontifícia no recontra os teus
gisto da profecia.
inimigos. Deus fala
É uma menina a
nos corações simples, pelos pequeninos, e fala de
dizer ao mais alto ministro da Igreja qual a identidamaneira pequenina (1 Cor 1,27-28). Uma pequede da sua missão nos desatinos da história. Tal só
nina ajuda à missão de alguém tão grande. A peé possível no contexto da experiência mística a que
quena beata faz assim de Fátima um lugar papal,
Jacinta é elevada pela intercessão mariana da Sefazendo Fátima dizer ao papado o caminho duro
nhora mais branca do que o sol. Esta profecia eclea percorrer em nome da fidelidade ao evangelho.
sial e pontifícia ecoa ao longo de todo o século XX
É uma mensagem realista, não ilusória. Mas sem
mas reinterpreta retrospectiva e prospectivamente a
ser uma leitura negativa ou reactiva, acaba por desmais lídima missão evangelizadora da Igreja. Neste
cobrir a esperança, pois o homem vestido de branco
sentido e neste contexto, Jacinta auxilia a missão
continua a conseguir caminhar no meio dos escompapal a não se desviar dos seus objectivos e da sua
identidade, conferindo-lhe a força da perseverança
bros de muitas histórias e de muitas ideias.
cristã que a reactualização da profecia concede.
José Carlos Carvalho
Desde os inícios o evangelho não é sempre aceite,
Universidade Católica Portuguesa
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