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Os santos,

Dom de Deus
ao Mundo
Ângela de Fátima Coelho
Postuladora da Causa de Canonização do Francisco e Jacinta Marto

Santos – santidade: talvez as palavras já estejam gastas ou tenham perdido força. O desgaste do uso e a desvalorização daquilo para que
remetem banalizou referências de que precisamos e apelos que não podemos dispensar.
Num mundo cinzento pela ausência de ideais,
os santos – amigos de Deus na história humana –
– iluminam o nosso caminho pelo seu testemu-

Os santos fizeram caminho antes de
nós, viveram uma realidade seme
lhante à nossa, partilharam as dificuldades e seduções da nossa condição

nho de amor a Jesus Cristo e de confiança na

humana e aprenderam a ler os sinais

presença transformadora do Ressuscitado.

de Deus na história. Agora, junto de

Podemos dizer que cada um deles viveu, sob

Deus, acompanham-nos no percurso

a acção do Espírito Santo, um traço específico

de vida que cada um de nós tem de

do Senhor, como se em cada um deles uma pá-

fazer: com eles aprendemos a ler os

gina do Evangelho se transformasse em vida,
até chegarem “à medida completa da plenitude
de Cristo” (Ef 4,13).

sinais de Deus e da Sua presença na
nossa história pessoal.

Kateri Tekakwitha

Piergiorgio Frassati

Ainda necessitamos deles
O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, diz-nos que “procuramos na vida dos santos um
exemplo, na comunhão com eles uma participação, e na sua intercessão uma ajuda” (51).

Agnes Gonxha Bojaxhiu

Maximiliano Kolbe

O exemplo dos Pastorinhos
Francisco e Jacinta
Nos Pastorinhos de Fátima encontramos um exemplo desta
santidade que é necessária no mundo de hoje: a sua vida é
fascinante! Neles torna-se evidente como “a força de Deus
transforma a fragilidade humana, levando-a a ultrapassar-

Num mundo em constante mudança, numa Igreja

-se a si mesma” (Nota Pastoral da CEP sobre a Beatificação

que enfrenta tantos desafios, a certeza de que a

dos Pastorinhos, 1).

“história da igreja é uma história de santidade”
(Mistério da Encarnação, 11) estimula-nos a olhar

Os Pastorinhos são expressão viva daquela belíssima
página do Evangelho em que o Senhor coloca uma criança
no meio dos discípulos e convida os seus amigos a tor-

para os santos com confiança e estímulo.

narem-se como ela, pois nas crianças “há algo que nunca

Eles continuam a ser “sal da terra e luz do mun-

pode faltar em quem deseja entrar no reino dos céus”

do” ainda que neste habitem de uma forma dife-

(João Paulo II, Carta às crianças).

rente, a partir da “comunhão dos Santos”, e são
uma força eficaz para dirigir o nosso olhar para

Uma vez beatificados e colocados no candelabro da
santidade da Igreja, onde brilham com uma luz singular,
os Pastorinhos tornam-se intercessores, diante de Deus,

o alto, ainda que nos vejamos no meio de tantas

a nosso favor. João Paulo II afirmou. “Que poder enor-

debilidades e limites pessoais.

me tem a oração das crianças!” (João Paulo II, Carta às
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Gianna Beretta Molla

Francisco Marto

Karol Wojtyła

Jacinta Marto

crianças), e confiava à sua oração algumas intenções do seu
coração de Pastor da Igreja!

Convidamos todos a rezar pela Canoniza-

Assim, dizemos com os Bispos de Portugal: “Se um tal

ção dos Pastorinhos, que seria uma graça de

reconhecimento se faz às crianças em vida, quanto mais

Deus à sua Igreja, e pedimos que quem re-

não podemos esperar da intercessão de crianças a quem a

ceber alguma graça por intercessão dos Bea-

Igreja declara santas!” (Nota Pastoral da CEP, 4).

tos Francisco e Jacinta Marto nos envie uma

Gostaríamos que se reavivasse em muitos cristãos esta

comunicação, para que possa ser registada e

confiança na oração intercessora do Francisco e da Jacinta.

eventualmente analisada.

Para que a Igreja proclame a Canonização do Francisco
e da Jacinta é necessário mais um milagre obtido por sua

De Janeiro de 2009 a Outubro de 2011 foram-

intercessão. De facto, desde os primórdios da vida da Igre-

-nos comunicadas 295 graças obtidas pela

ja, a fama de santidade de um cristão, esteve acompanhada

intercessão do Francisco e da Jacinta Marto,

pela presença de milagres ou graças concedidos por Deus,

provenientes dos seguintes países:

mediante a sua intercessão. O milagre pode ser considerado um sinal do amor de Jesus Cristo pelo servo de Deus
que, durante a sua vida na terra, se foi deixando configurar
pela pessoa de Jesus e pelo seu modo de agir. O milagre
será, então, como que uma manifestação da presença da

Alemanha, Paraguai, Argentina, Polónia, Austrália,
Portugal, Bélgica, Singapura, Brasil, Sri-Lanka, Canadá, Togo, Espanha, USA, França, Ucrânia, Ilha da
Reunião, Inglaterra, Irlanda, Itália, México, Nigéria.

vida de Cristo, na vida da pessoa.
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“Quereis oferecer-vos a Deus?

O Apelo à Reparação
na Mensagem de Fátima”
O P. Luís Kondor, Vice-Postulador da Causa
de Canonização do Francisco e Jacinta Marto
desde 1960 até à data da sua morte, em 28 de
Outubro de 2009, deixou um manuscrito sobre
a Reparação na Mensagem de Fátima. Queria
deixar por escrito, como testamento espiritual,
a sua interpretação daquilo que Nossa Senhora transmitiu aos três Pastorinhos, na Cova da
Iria, e posteriormente à Ir. Lúcia.
É pois, com muita
alegria, que
apresentamos a
publicação deste
livro, cuja edição é
da responsabilidade
do Secretariado
dos Pastorinhos e
do Seminário da

A Postulação de Francisco e Jacinta deseja a
todos os seus amigos e benfeitores um

Santo e Feliz Natal
e um ano de 2012 repleto das bênçãos de Deus.

Congregação do Verbo
Divino - Fátima.
D. António Marto, Bispo de Leiria-Fátima, escreveu no Prefácio do livro:
“Para o P. Kondor, o núcleo da Mensagem de Fátima é a
exigência da reparação: «Tanto o Anjo como, posteriormente, Nossa Senhora, ainda com mais insistência, apelaram à
reparação dos pecados cometidos contra Deus, contra Jesus e contra o próprio Coração de Maria». Neste sentido
deixou-nos em testamento um livro sobre o tema: Nossa
Senhora pede insistentemente a reparação ao Seu Coração
Imaculado.”
O livro está disponível em português e pode ser adquirido
no Secretariado dos Pastorinhos.
BEM-AVENTURADOS FRANCISCO E JACINTA MARTO

Publicação trimestral – ISSN 1645-1309
Isento de registo na ERC ao abrigo do Dec. Reg.8/99 de 9/6 art.º 12 n.º 1 A
Directora: Ir. Ângela de Fátima Coelho, asm
Editor e Proprietário: Postulação de Francisco e Jacinta Marto
Morada: Rua de S. Pedro 9, Apartado 6 – 2496-908 FÁTIMA (Portugal)

4

Agradecemos todos os donativos que nos
foram enviados para auxiliar nas despesas
da Causa dos Pastorinhos.
Sem estes auxílios económicos seria impossível manter esta Causa.
Quem quiser continuar a contribuir pode fazê-lo para:

Banco Millennium BCP
NIB: 0033-0000-45340426373-05
IBAN: PT 50-0033-0000-45340426373-05
SWIFT: BCOMPTPL
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