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Irmã Ângela de Fátima Coelho com Papa Francisco

A intercessão dos Pastorinhos
A celebração do centenário do acontecimento-Fátima
oferece-se como ocasião de revisitar a mensagem evangélica que a Senhora de branco veio recordar. É também

NOSSA SENHORA
DE FÁTIMA EM ROMA

A convite do Papa, a imagem de Nossa Senhora do Ro-

Pedro Valinho Gomes

companheira de um povo a caminho, dessa mulher singular
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que inaugurou um estilo crente, dessa mãe oferecida pelo

ocasião para revisitar a vida e a espiritualidade do Fran«Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha.»

deixaram moldar pelo amor de Deus e viveram à luz da

(Lc 1,39)

mensagem que acolheram.

nua a ser oportuna para o mundo de hoje. A canonização
dos beatos Francisco e Jacinta reconheceria este estilo
crente à luz do acontecimento-Fátima; reconhecê-los-ia como peregrinos solícitos que souberam dar-se pelo

Peregrinos com a Senhora Peregrina

Feliz Natal

A luz invade a escuridão. Nasce do círio pascal, da luz da
Ressurreição que rompeu as trevas, e propaga-se como
uma boa nova que ilumina a vida com o sabor de Deus.
Cada noite, em Fátima, o mundo faz-se peregrino numa
procissão de velas. É a luz de Cristo – daquele que vive

povo a caminho e por todos os corações transviados.

para além da cruz – quem rasga a escuridão, e avança

acontecimento-Fátima. A todos os que se sentirem to-

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.

cados pela graça da sua intercessão, pedimos que no-lo

Quem quiser continuar a contribuir pode fazê-lo para:

no meio dos homens e mulheres peregrinos, no meio dos

comuniquem.

Postulação Francisco e Jacinta Marto

dramas da história humana, caminha também ela, a Se-
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nhora de branco, irmã e mãe. Maria faz-se peregrina com

E, porque são solícitos, a Igreja continua a ser convidada a fazer a sua prece pela intercessão destas duas
crianças, particularmente na ocasião da celebração do

1 Cf. Irmã Lúcia, Memórias da Irmã Lúcia, Fátima 2010, 174.
2 Memórias da Irmã Lúcia, 162.

Roma, para evocar, no coração da Igreja, a presença dessa

Filho a todos os homens e mulheres com ele irmanados.

cisco e da Jacinta, pequenas crianças pastores que se

Esta mensagem – que os pastorinhos incarnaram – conti-

sário, da Capelinha das Aparições, em Fátima, foi levada a

num passo ﬁrme. Seguem-na todos aqueles que se querem deixar transformar por essa luz, que a acolhem na sua
intimidade, que peregrinam no mundo conﬁantes na promessa do Ressuscitado, e comprometidos com ela. E, ali,

uma humanidade que caminha. No meio dos peregrinos,
ela faz ecoar as palavras do Verbo, as promessas do Deus

3 Memórias da Irmã Lúcia, 62-63.

da Misericórdia, a Beleza que converte os corações.
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Foi esta Senhora que caminha com o povo de Deus que se
fez presente, a 12 e 13 de outubro de 2013, em Roma, na
Jornada Mariana realizada no âmbito do Ano da Fé.

Papa Francisco, 12 de outubro de 2013

Nossa Senhora de Fátima,
com renovada gratidão pela tua presença materna,
unimos a nossa voz à de todas as gerações
que Te proclamam bem-aventurada.
Em Ti celebramos as grandes obras de Deus,
que nunca se cansa de inclinar-se com misericórdia
sobre a humanidade, aﬂigida pelo mal e ferida pelo pecado,
para a curar e salvar.

acontecimento místico e profético de Fátima é acolhido, no

O Francisco e a Jacinta, tal como a sua prima Lúcia, guar-

coração da Igreja, como evocação do evangelho para um

davam constantemente no seu coração uma prece pelo

mundo faminto de encontro, de conversão, de esperança,

Santo Padre. Já nas vésperas da sua morte, a Lúcia re-

de misericórdia.

comenda ao Francisco que não se esqueça de «no Céu…

E os gestos com que a Senhora do Rosário foi acolhida em
Roma testemunham a alegria e a intimidade que brotam do
acolhimento daquela que é mãe e irmã, peregrina na vida
ao encontro de Cristo, portadora de um eco das palavras

Acolhe com benevolência de Mãe
o ato de entrega que hoje fazemos com conﬁança,
diante desta tua imagem que nos é tão querida.

do Filho: o abraço de Bento XVI à Senhora, revelando o
seu afeto e devoção; a evocação, na praça de S. Pedro,
do atentado sofrido por João Paulo II, e a gratidão manifes-

Estamos certos que cada um de nós é precioso aos teus olhos
e que nada do que habita os nossos corações Te é estranho.

ta dos peregrinos pela presença maternal de Maria nesse
momento; a hospitalidade de Francisco, que desce a es-

aria vive da luz de Deus. E é a luz de Deus que ofe-

M

rece. Assim foi em Fátima, quando, abrindo as suas

mãos, revelou às pequenas crianças uma luz ofuscante

Deixamo-nos alcançar pelo teu dulcíssimo olhar
e recebemos a consoladora carícia do teu sorriso.

cadaria para acolher a Senhora do Rosário com um beijo, e

Guarda a nossa vida entre os teus braços:
abençoa e robustece todo o desejo de bem;
viviﬁca e alimenta a fé;
ampara e ilumina a esperança;
suscita e anima a caridade;
guia-nos a todos no caminho da santidade.

de uma multidão de crentes, na Praça de S. Pedro ou no

Ensina-nos o teu amor de predileção
pelos pequenos e pobres,
pelos excluídos e sofredores,
pelos pecadores e os de coração transviado:
reúne a todos sob a tua proteção
e a todos entrega ao teu amado Filho, Jesus nosso Senhor.

as palavras de conﬁança que deposita a seus pés; a alegria

Santuário do Divino Amor, numa vigília que iluminou a noite,

mim e pela Jacinta»2. E quando Lúcia pergunta a Jacinta o que vai fazer no Céu, a resposta é decidida: «Vou
amar muito a Jesus, o Imaculado Coração de Maria, pedir
muito por ti, pelos pecadores, pelo Santo Padre, pelos
meus pais e irmãos e por todas essas pessoas que me
têm pedido para pedir por elas»3. No coração grande das
pequenas crianças, mora esse desejo de uma Igreja iluminada pela misericórdia, capaz de ir ao encontro dos que
se transviaram no caminho. Mora o desejo de que o Papa,
e com ele a Igreja toda, se converta a cada instante no
rosto misericordioso de Deus, que olha com esperança
para o mundo.

esboçando o seu afeto por se sentirem acompanhados por

Em Roma, durante a Jornada Mariana, a Ir.ª Ângela de

essa mulher singular. Há uma Igreja toda agradecida pela

Fátima Coelho, asm, Postuladora da causa do Francisco

presença dessa Mulher que caminha com o povo de Deus

e da Jacinta Marto, pôde conﬁdenciar ao Papa Francis-

pelos trilhos da história, para o conﬁrmar na fé ao encontro

co o quanto os pastorinhos são, para a Igreja, modelos

de Cristo.

de amor a Deus e à sua Igreja, e inspiradores da nossa
oração e da oferta das nossas vidas pelo Santo Padre

Os pastorinhos com o Papa,
no encalço de Maria

Ámen.
Porque se acolheram no regaço da Senhora de branco, e

que as preencheu e lhes devolveu a sua verdade espelha-

pedir muito por os pecadores, por o Santo Padre, por

e por todo o povo de Deus a caminho. Acolhendo as
relíquias dos Pastorinhos e um fragmento da azinheira onde Nossa Senhora apareceu em agosto de 1917,
oferecidos pela Postulação, o Papa Francisco beijou carinhosamente as relíquias e pediu, uma vez mais: «Sim,

da na beleza de Deus1. Assim é de cada vez que a Senhora

Calcorreando a Praça de S. Pedro, rodeada por uma multi-

ofereceram a sua vida a Deus como dom pelos irmãos, os

de branco – que guarda o dom de Deus no silêncio do

dão de crentes, a Senhora do Rosário vai tocando os cora-

pastorinhos de Fátima são, também eles, modelos de um

seu coração (Lc 2,19) – se faz presente, oferecendo uma

ções com a misericórdia de Deus. Na praça do Bispo ves-

estilo crente, à imagem da Virgem, do jeito daqueles que se

Rezar pelo Papa, ao jeito do Francisco e da Jacinta, é

esperança iluminada pela comunhão de Deus. É para esta

tido de branco, a Virgem de Fátima faz-se presente para

deixam moldar pela adoração do Deus-Amor, que se con-

também saber-se membro de um povo que caminha

mulher humilde, trabalhada por Deus, que se dirigem os

conﬁrmar a Igreja na fé, e convidar à radicalidade de uma

vertem ao essencial, e se oferecem eucaristicamente pelos

ao encontro da Promessa da Misericórdia; de um

olhos de uma Igreja que caminha, por entre os dramas do

vida dinamizada pelo amor de Deus. Que a sua presença

outros. Também eles peregrinam com a Igreja a caminho,

povo peregrino que faz da sua vida dom, para que os

mundo, em busca de um modelo de fé e de uma presença

se faça sentir através da imagem da Senhora de Fátima,

recordando, com as suas vidas, a palavra-chave do Evan-

sem-esperança se deixem transformar por um encontro-

materna. As palavras de conﬁança que o Papa Francisco

é apenas sinal de que a Mensagem de esperança conﬁa-

gelho: a misericórdia. Também eles ofereceram uma vida

-que-dá-vida, pelo encontro com o amor de Deus.

depositou aos pés da Senhora do Rosário, em ato de con-

da, há quase cem anos, na Cova da Iria, a três peque-

toda, uma vida plena, na missão de reunir todos em Igreja,

sagração, fazem ressoar essa prece:

nas crianças, é Mensagem de vida para a Igreja de hoje. O

de reconciliar a todos no abraço do Pai.

rezem por mim».

