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Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
 

Há exatos 100 anos, enquanto as grandes nações da Terra travavam a guerra mais 

violenta vista até então na história da humanidade, que dizimava famílias e cidades 

inteiras na Europa, em um local no interior profundo de Portugal, onde crianças 

levavam os rebanhos para pastar, chamado Fátima, Nossa Senhora do Rosário 

apareceu a três pastorinhos, Lúcia (10), Francisco (8) e Jacinta (7), simples e 

analfabetos, para ensinar ao mundo a solução aos males que o perturbavam. 

Nessa tarde de 13 de maio de 1917, e no mesmo dia dos meses seguinte, nossa Mãe 

quis se servir de um meio tão inadequado, e portanto tão divino, para espalhar no 

mundo a devoção ao seu Imaculado Coração, a oração cotidiana do terço e a prática 

da penitência em reparação dos pecados e pela conversão dos pecadores. 

Apesar da advertência da Senhora vinda do Céu, nós constatamos que o mundo não 

se converteu. Como anunciado, para castigo dos nossos pecados, veio uma Segunda 

Guerra, mais violenta que a primeira, e seguiu uma decadência religiosa e moral de 

extensão universal. 

Seja esse centenário, a ocasião de conhecer melhor como Deus deseja salvar as almas 

e corrigir esse Mundo por meio da conversão e do esforço de cada um de nós. 

Que esse pequeno boletim, sirva de aperitivo para abrir o apetite e infundir no leitor 

uma vontade profunda de conhecer melhor essa Aparição de Nossa Senhora, tão 

singular na história da Igreja. 



História das Aparições de Fátima 

Fátima era, no começo do século XX, uma cidadezinha desconhecida no interior 

de Portugal. Três crianças, Lúcia, de dez anos, e seus primos Francisco, de oito, 

e Jacinta, de sete anos, guardavam os rebanhos de ovelhas de seus pais. No ano 

anterior, por três vezes, um anjo havia se manifestado a eles, ensinando-lhes 

orações e dando-lhes a Comunhão. 

Em 13 de maio de 1917, uma “Senhora mais brilhante do que o sol” aparece a 

eles em um local chamado Cova da Iria, vinda “do Céu” e pedindo-lhes que 

voltassem durante seis meses seguidos, no mesmo dia e hora, antes de lhes dizer 

quem era e o que queria deles. Prometeu também levá-los para o céu, os dois 

pequenos logo, e Lúcia “um pouco mais” tarde. Perguntou-lhes se queriam sofrer 

em reparação dos pecados e pela conversão dos pecadores. Diante de sua 

concordância, Ela lhes anuncia grandes sofrimentos e o consolo divino, fazendo-

os submergir em uma luz intensa, “que era Deus”, onde eles se viam 

clarissimamente. 

50 a 60 pessoas já esperavam pela Aparição no dia 13 de junho de 1917. Nossa 

Senhora pede a Lúcia que aprenda a ler e que rezem o terço. Afirma também a 

ela: “Jesus quer servir-Se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer 

estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. A quem a abraçar, 

prometo a salvação; e serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por 

Mim a adornar o Seu trono”. Submergidos novamente na luz divina, eles veem, 

cercado de espinhos, o Imaculado Coração de Maria.  

Em 13 de julho, presentes entre 2000 e 5000 pessoas, a Senhora pede que eles 

continuem a rezar o terço a Nossa Senhora do Rosário pelo fim da guerra, 

anunciando para outubro um grande milagre para que todos cressem. Pede-lhes 

novamente que ofereçam sacrifícios, dizendo: "Ó Jesus, é por Vosso amor, pela 

conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o 

Imaculado Coração de Maria". Abrindo novamente as mãos, Ela mostra às 

crianças uma terrível visão do inferno, convidando-os a rezar e se sacrificar pelos 

pecadores. Prediz o fim da guerra e o começo de outra pior caso os homens não 

se convertessem, com a Rússia espalhando seus erros pelo mundo, perseguições 

à Igreja, mártires e nações aniquiladas. “Por fim o Meu Imaculado Coração 

triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá, e será 



concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal conservar-se-á sempre o 

dogma da Fé”. Nesse ponto se insere a terceira parte do Segredo, cuja visão foi 

revelada no ano 2000. A visão mostra um Papa atravessando uma cidade em 

ruínas, cheia de cadáveres, subindo uma montanha encimada por uma cruz, onde 

ele é finalmente martirizado junto a grande número de religiosos e leigos de 

todas as idades e condições. Ao fim, Nossa Senhora pede novamente a oração 

pelos pecadores, mandando acrescentar após cada dezena do terço a oração: "Ó 

meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o 

Céu, principalmente aquelas que mais precisarem". 

Os videntes não compareceram no dia 13 de agosto, pois tinham sido presos pela 

autoridade maçônica da região. No dia 19, Nossa Senhora se apresenta no lugar 

de Valinhos, prometendo o milagre para o último mês, na Cova da Iria. Destina o 

dinheiro doado pelos peregrinos a fazer andores para a festa de Nossa Senhora do 

Rosário e o restante para uma capela que erguerão no local. “E tomando um 

aspecto mais triste: Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que 

vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por 

elas”. Na quinta aparição, a 13 de setembro, Nossa Senhora reitera a promessa do 

milagre e a cura de alguns doentes. Estiveram presentes 20 a 30 mil pessoas. 

Finalmente, o dia 13 de outubro viu a afluência de 50 a 70 mil pessoas. Nossa 

Senhora se apresenta como a Senhora do Rosário e pede que seja construída uma 

capela em sua honra e que continuem a rezar o terço todos os dias. Elevando-se 

ao céu, ela faz refletir sobre o sol a luz de suas mãos. Quando ela desaparece, 

veem-se no céu São José com o Menino, que pareciam abençoar o mundo e 

Nossa Senhora vestida de branco, com um manto azul. Pouco depois, Nosso 

Senhor e Nossa Senhora das Dores. Por último, eles puderam ver ainda Nossa 

Senhora do Carmo. Ao mesmo tempo em que ocorriam essas visões, a multidão 

viu espantada o sol que girava sobre si mesmo e parecia cair sobre a terra, 

projetando muitas cores sobre a atmosfera e as pessoas, durante cerca de dez 

minutos. Ao terminar todos perceberam que as roupas, ensopadas por ter chovido 

o dia todo, estavam secas. 

Outras vezes ainda Nossa Senhora e Nosso Senhor apareceram a Lúcia, que 

viveu até os 97 anos. Francisco e Jacinta, conforme a promessa de Nossa 

Senhora, foram para o céu muito jovens, em 1919 e 1920, respectivamente. 



O que disse 

Nossa Senhora? 
As aparições de Fátima são marcadas pelo seu caráter universal. Nas numerosas 

revelações privadas ao longo da história da Igreja, em geral, a mensagem do céu é 

dirigida aos que são agraciados por elas, e só servem aos outros indiretamente. 

Entretanto, o que Nossa Senhora disse aos pastorinhos durante as seis aparições que 

se sucederam, concerne diretamente o mundo como um todo e cada um de nós em 

particular. Por isso devemos nos interessar particularmente pelo que foi dito. 

Nessa mesma linha, e para mostrar o quanto era da vontade de Deus que essas visões 

se tornassem conhecidas no mundo todo, é interessante notar a atitude dos 

pastorinhos. Alguns meses antes de ver Nossa Senhora, eles haviam visto o anjo da 

guarda de Portugal, entretanto, nunca lhes ocorreu contar essa visão e ela ficou 

desconhecida até 1937. Quando Nossa Senhora aparece as crianças logo elas são 

tomadas de um grande desejo de contar, e isso numa tal intensidade que apesar das 

advertências e promessas de silêncio exigidas pelas Lúcia, no mesmo dias das 

aparições a Jacinta conta a sua mãe e a sua família, logo se espalhando por todo o 

vilarejo. Em cinco meses, a última aparição já reunia dezenas de milhares de pessoas 

vindas de todo o Portugal e ela ganhará em seguida devotos no mundo inteiro. 

Sob dois aspectos essa mensagem é universal: Primeiro porque o segredo que Nossa 

Senhora confiou as crianças diz respeito a coisas que acontecerão no mundo inteiro 

(as duas guerras mundiais, a Igreja, o Papado, etc.); segundo, e principalmente, 

porque dá a cada um de nós em particular os meios para combater os males do nosso 

tempo anunciados pelo segredo. Assim, por exemplo, ao mostrar o grande número 

de almas que caem no inferno, Nossa Senhora nos ensina os meios acessíveis a todos 

para livrar do inferno esses pecadores pecadores. 

O que foi que Nossa Senhora nos disse? Rezai e fazei penitência em desagravo às 

ofensas cometidas contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração 

de Maria, e pela conversão dos pecadores. Essa é a substância da mensagem dada 

as pastorinhos e também a cada um de nós nas seis aparições de Fátima: 

“Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser 

mandar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que é ofendido e de súplica 

pela conversão dos pecadores?” (Maio) 

“Quero que (...) rezeis o terço todos os dias.” (Junho) 



“Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial sempre que 

fizerdes algum sacrifício: Ó meu Jesus, é por Vosso amor, pela conversão dos 

pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de 

Maria.” (Julho) 

“Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o 

inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas.” (Agosto) 

“Continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra...Deus está contente 

com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda; trazei-a só 

durante o dia.” (Setembro) 

“Quero dizer-te que façam aqui uma capela em Minha honra, que sou a Senhora do 

Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias(...)É preciso que [os 

doentes e os pecadores] se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. Não 

ofendam mais a Deus Nosso Senhor que já está muito ofendido.” (Outubro) 

Nossa Senhora também pediu ao Papa que consagrasse a Rússia ao Imaculado 

Coração, e muitas vezes nos lamentamos que os papas sucessivos desde então não o 

tenham feito. Mas será que fazemos aquilo que foi pedido especialmente a nós? Não 

só, muitos negligenciam a prática do terço diário, mas a penitência, pedida com tanta 

insistência por Nossa Senhora, parece, para a maior parte, algo já inexistente e 

ultrapassado. 

Em contrapartida à nossa inércia, é comovente ver como Nossa Senhora dá 

importância e se deixa tocar pelos esforços dos pastorinhos, por insignificantes que 

pareçam comparados a extensão dos males anunciados: ”Se fizerdes o que Eu vos 

disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz” ; “Continuem a rezar o terço para 

alcançarem o fim da guerra...Deus está contente com os vossos sacrifícios” 

Que nesse centenário, a exemplo dos pastorinhos, especialmente São Francisco e 

Santa Jacinta, canonizados no dia de hoje, saibamos antes de tudo ser fiéis e 

constantes na prática do que Nossa Senhora nos pediu: Reza diária do Terço e 

penitência, em desagravo e pela conversão dos pecadores. 

Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele 

quiser mandar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que é ofendido 

e de súplica pela conversão dos pecadores? 

Ides pois ter muito que sofrer, mas - promete a Senhora – a graça de Deus 

será o vosso conforto. 



Os Pastorinhos de Fátima 
São Francisco Marto, Santa Jacinta Marto e Irmã Lúcia dos Santos  

Tendo compreendido a maneira como Deus escolhe os seus santos, devemos ter em 

mente a sentença paulina que diz: 

 “O que é estulto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios; e o que é 

fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes; e o que é vil e desprezível 

no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para 

destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus" (I 

Coríntios 1, 27 – 29). 

Com perfeição, vislumbramos a realização desta verdade proclamada por São Paulo 

na vida dos pequenos videntes da Senhora de Fátima. Três crianças simples, 

cuidadoras de ovelhas e sem nenhuma distinção entre as demais de sua época. 

Realmente, não possuíam nada de extraordinário nem de tão chamativo que 

indicasse uma predestinação para tão grande acontecimento, senão a fé católica 

vivida e cultivada no lar familiar e sustentada pela oração, os sacramentos e a Sã 

Doutrina. 

Os pequenos pastores dos rebanhos da família, Lúcia, na época com 10 anos, e os 

seus primos Francisco, à idade de 8 anos, e Jacinta, com apenas 7, irmãos, foram os 

escolhidos para receberem a Mensagem da “Senhora mais brilhante que o Sol”, em 

que Ela pedia orações, sacrifícios e reparação das ofensas ao seu Imaculado Coração 

e a Deus. 

No entanto, um ano antes, os pequenos videntes foram visitados, por três vezes, por 

anjos que lhes prepararam à vida de intensas orações, pequenas mortificações e 

sacrifícios. Na terceira aparição, recorda a Irmã Lúcia do evento em que “vemos o 

Anjo, tendo na mão esquerda um cálice, sobre o qual está suspensa uma Hóstia, da 

qual caem algumas gotas de sangue dentro do cálice”.  

O Anjo ensina-lhes esta oração, repetindo-a por três vezes: 

“Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ofereço-Vos o Preciosíssimo 

Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários 

da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo 

é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração 

Imaculado de Maria, peço-Vos a conversão dos pobres pecadores”. (2ª Memória). 

As crianças estavam todas envolvidas com a Graça de Deus e dispostas às divinas 

inspirações que lhes prepararam para a primeira Aparição do dia 13 de maio de 1917 

Por seis vezes a Senhora do Céu apareceu-lhes na Cova da Iria, mas o que se ressalta 

é a profunda transformação de cada um dos pastorinhos, logo após. Os três videntes 

passaram a cultivar uma vida de intensa oração e contínuos sacrifícios pela 

conversão dos pecadores e desagravo ao Imaculado Coração de Maria, cada um com 

seu modo peculiar de ser. 



“A Lúcia foi dado ver, ouvir e falar durante as Aparições, enquanto Jacinta podia ver 

e ouvir. Francisco podia apenas ver, pelo que a prima e a irmã lhe relatavam depois 

tudo o que tinham ouvido”. (Site oficial da Visita Apostólica e canonização dos 

pastorinhos em Portugal. 2017).  

Lúcia, na segunda aparição, havia pedido à Virgem de Fátima que os levasse para o 

Céu: “Sim, à Jacinta e ao Francisco levo-os em breve. Mas tu ficas cá mais algum 

tempo para Me fazer conhecer e amar. (...)”, foi a resposta de Nossa Senhora. 

Pouco mais de um ano, após as aparições na Cova da Iria, Francisco e Jacinta 

adoeceram gravemente, atacados de broncopneumonia. E, mesmo assim, 

continuavam com os sacrifícios e penitências, fervorosamente. E entendiam que 

aquela grave doença conduzi-los-ia ao Céu. 

A Irmã Lúcia dos Santos, “a partir da primeira Aparição de Nossa Senhora, em 13 de 

maio de 1917, a sua vida e dos seus primos transformou-se completamente: não só 

porque acolhem os pedidos da Senhora, recitando diariamente o terço, fazendo 

sacrifícios, alguns dolorosos, pelos pecadores e comparecendo durante seis meses, ao 

dia 13, naquele local, mas sobretudo porque passam a ser constantemente 

interrogados sobre o que viram e acusados de mentirem e de inventarem tudo”. 

Os dois irmãos Marto, unidos no sofrimento por amor a Cristo e pela reparação às 

ofensas cometidas contra Ele e ao Imaculado Coração de Maria, nos ensinam o 

propósito da vida entregue pela conversão dos pecadores e a configuração ao Divino 

Redentor, que padeceu na Cruz pela nossa Salvação. 

Francisco faleceu em 4 de abril de 1919, após adoecer com a gripe espanhola. Ele 

viveu intensamente a oração contemplativa. Para isso, passava horas seguidas em 

oração em frente ao sacrário, na Igreja Paroquial de Fátima.  

Jacinta, por sua vez, após as aparições, nutriu uma profunda devoção ao Imaculado 

Coração de Maria. Essa devoção levou-a à oração intensa e a suportar sacrifícios 

pelos pecadores, sofria com o afastamento da família, com saudades da mãe, 

chorando com fome nos períodos em que fazia jejum por compaixão pelos pecadores. 

Faleceu no dia 20 de fevereiro de 1920. 

Com a canonização dos pequenos irmãos Marto pelo Papa Francisco, tornam-se, 

agora, os mais jovens santos não-mártires da história da Igreja Católica. 

A única sobrevivente entre os videntes de Fátima, a Irmã Lúcia percorreu um longo e 

sofrido caminho até se tornar Carmelita Descalça, no Carmelo de São José, em 

Coimbra. Passou, antes, pela Casa das Irmãs Dorotéias, em Pontevedra, na Espanha. 

Veio a falecer no dia 13 de fevereiro de 2005, aos 97 anos de idade.  

O processo de canonização da Irmã Lúcia já foi iniciado na fase diocesana, em 3 de 

fevereiro de 2008. 

Que essas brevíssimas palavras possam despertar em nós o desejo de conhecer mais 

as virtudes dos santos pastorinhos de Fátima e nos esforcemos para imitar-lhes em 

reparação às ofensas cometidas contra Nosso Senhor e sua Santíssima Mãe. 



Missas e Cursos em 2017 

Casa Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
Rua dos Mundurucus, 1068, Jurunas, Belém-PA 

contatoibppa@gmail.com 
ibppa.wordpress.com 

 
Superior: Padre Tomás Fernandes Parra 
Auxiliar: Padre José Luiz Oliveira Zucchi 

  
Para dons: 

Ass. Nossa Senhora do Bom Conselho 
CNPJ: 08.647.306/0001-46 

Bradesco – Agência 3109-7 – C/c 13.350-7 

Horários de Missa: 
Cemitério Soledade 

Seg. - 17h  

Igreja do Rosário 

Ter. à Sex. - 7h30  

Sáb - 8h30 

Dom - 10h30 

Hospital Beneficente Portuguesa 

Ter. e Qui - 9h30 

Domingo - 16h. 

Cursos: 
Casa Nossa Senhora do Rosário de Fátima: 

 Curso de Latim (Iniciantes) - Pe Tomás Parra 

  Todas as 5a feiras às 19:30 

 Curso de Iniciação à Sagrada Escritura: - Pe José Zucchi 

  Todas as 3a feiras às 19:30 

Cursos no Centro Social da Igreja do Rosário: 

 Preparação para a Primeira Comunhão: 

  Sábado das 9:30 às 11:00 

 Catecismo de Adultos (Preparação para o Crisma): 

  Sábado das 9:30 às 11:00 


