
Fátima é uma das principais aparições de Maria, 
aprovada por toda a Igreja. Eles incluem: Nossa Senhora 
de Guadalupe, no México; Rue du Bac em Paris (Medalha 
Milagrosa); La Salette, França; Lourdes; Knock, Irlanda; 
Bauraing, Bélgica e Baneux, Bélgica. Maria também é 
dito ter aparecido em numerosos outros sítios, incluindo 
uma multidão principalmente muçulmanos em Zeitoun, 
Egito. No caso de aparições “não oficiais”, o bispo 
local pode autorizar os fiéis em sua área para honrar a 
aparição com peregrinações e oração, mas a visão não 
é dado o reconhecimento universal, exceto após um 
exame rigoroso do Vaticano. Em 2010, o bispo local deu 
aprovação local de Nossa Senhora do Bom Socorro em 
Green Bay, Wisconsin, a primeira tal aparição mariana 
nos Estados Unidos.

O impacto de Fátima
Fátima tornou-se um dos locais principais de 

peregrinação do mundo, com até 4 milhões de pessoas 
que visitam o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, 
que foi construído no sítio das aparições, a 
cada ano. Talvez o maior efeito, no entanto, 
tem sido devoção crescente ao rosário e 
oração para a conversão da Rússia que Nossa 
Senhora enfatizou. Especialmente hoje, a 
mensagem que a oração e sacrifício podem 
alcançar a paz mundial é aquele que os 
católicos em todo o mundo podem levar a 
sério. Como disse a Irmã Lúcia, o “Rosário é 
a oração que sustenta e aumenta a nossa fé.”

 Vivendo Fátima na família
• Reze o terço.

• Faça a devoção dos primeiros sábados.

• Emule as abençoadas crianças de Fátima, oferecendo 
doença, inconveniência e desconforto pela paz no 
mundo.

• Vá á confissão.

• Coloque uma estátua de nossa senhora de Fátima 
em um lugar de destaque em sua casa.

• Reze a Oração de Sacrifício de Fátima: “Ó Jesus, 
é por Vosso amor, pela conversão dos pecadores 
e em reparação pelos pecados cometidos contra o 
Imaculado Coração de Maria!”

Nossa Senhora de Fátima

“Seguindo o exemplo do São João Paulo II, 
grande devoto de Nossa Senhora de Fátima, 
coloquemo-nos em atenta escuta da Mãe de 
Deus e supliquemos a paz para o mundo.”

— Papa Francisco
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O Milagre do Sol
Em 13 de outubro de 1917, 70 mil pessoas juntaram-se 

numa pequena aldeia em Portugal em vigilância para ver 
um milagre que a Virgem Maria tinha prometido aos três 
pastorinhos. O dia tinha sido chuvoso e nublado, mas 
subitamente o sol rompeu, e a multidão testemunhou 
o que se tornou conhecido como o Milagre do Sol. O 
sol parecia mudar de cores e girar no céu, mas ninguém 
que olhou diretamente para o sol foi prejudicado. O 
fenômeno foi testemunhado até cerca de 25 milhas de 
distância e divulgado extensamente, mesmo na imprensa 
anti-católica da época. Este evento foi a culminação de 
seis visitas que Maria fez ás crianças.

A história de Fátima
A história de Fátima começou um ano antes, na 

primavera de 1916, quando Lúcia dos Santos, de dez 
anos, e os seus primos Francisco Marto, de oito anos, e 
Jacinta Marto, de seis anos, estavam a guardar as suas 
ovelhas no exterior da sua pequena aldeia de Fátima, 
em Portugal central. Enquanto estavam a almoçar e 
rezar o terço, uma luz brilhou e a imagem dum homem 
jovem apareceu, a dizer, “Não temais! Sou o Anjo da 

Paz. Orai comigo.” As 
crianças obedeceram 
e o Anjo explicou que 
“os Corações de Jesus e 
Maria estão atentos à voz 
das vossas súplicas.” O 
Anjo apareceu-lhes mais 
duas vezes, no verão e 
no outono, cada vez a 
pedir-lhes para fazer um 
sacrifício pelo mundo e 
a conversão dos pobres 
pecadores.

 
No domingo, 13 de maio de 1917, as três crianças 

estavam no campo com as suas ovelhas quando viram 
um clarão dum relâmpago e uma imagem de “uma 
Senhora, vestida toda de branco, mais brilhante que o 
Sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de 
cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do 
Sol mais ardente.“ Nossa Senhora disse às crianças para 
rezar o terço todos os dias para alcançar paz no mundo e 
prometeu visitá-los no próximo mês.

Maria voltou cada mês durante os próximos cinco 
meses, referindo-se a Si própria como o Imaculado 
Coração. Mostrou-lhes uma visão do inferno e disse-
lhes que se Rússia converteria, haveria paz no mundo. 
Ela também explicou que o Papa teria muito que sofrer 
e muitas nações seriam destruídas, sempre realçando 
a necessidade para rezar o terço. Também disse-lhes 
que o Francisco e a Jacinta em breve iriam para o céu, 
mas Lúcia viveria mais algum tempo para divulgar 
a mensagem do Imaculado Coração. Em sua última 
aparição, em 13 de outubro, Maria identificou-se como a 
Senhora do Rosário e apareceu com São José e o Menino 
Jesus, novamente a solicitar que o terço seja rezado 
diariamente para a paz no mundo.

Depois de Fátima
Como a Nossa Senhora tinha previsto, a Jacinta e o 

Francisco morreram logo depois de epidemia de gripe 
de 1918. Lúcia frequentou o convento de Irmãs da Santa 
Doroteia para aprender a ler e escrever e entrou no 
convento de Doroteias, embora eventualmente tornou-
se uma Carmelita.  Ela relatou visões particulares de 
Maria durante a sua vida, incluindo um em que Maria 
pediu-lhe para ajudar a promover a devoção do Primeiro 
Sábado. Depois duma longa vida, Lúcia faleceu no dia 

13 de fevereiro de 2005, com 97 anos. Em 13 de maio de 
2000, a Jacinta e o Francisco foram declarados “beatos,” 
a fase final antes de canonização. Com 9 anos na sua 
morte, Jacinta é a criança mais jovem, não-mártir a ser 
beatificada.  Especula-se que eles serão canonizados em 
outubro de 2017, o 100º aniversário da última aparição de 
Maria. A causa da Lúcia está atualmente sob investigação 
pelo Vaticano.

Os três segredos
Em suas aparições, Nossa Senhora deu ás crianças três 

segredos. Lúcia revelou dois para o Bispo de Leiria, em 
1941, mas ela não sentiu que Deus queria que o terceiro 
fosse revelado até uma data mais tarde, portanto escreveu 
o segredo e selou-o dentro de um envelope, com a 
intenção de não ser aberto até 1960. São João Paulo II em 
2000 revelou oficialmente seu conteúdo.

O primeiro segredo era uma visão do inferno, que 
Lúcia descreveu como “um 
grande mar de fogo” com 
almas em interminável 
dor e desespero. O 
segundo segredo afirmou 
que iria acabar a Primeira 
Guerra Mundial, mas se a 
Rússia não se convertesse, 
haveria outra guerra 
durante o reinado do 
Papa Pio XI, uma previsão 
que realizou com a 
Segunda Guerra Mundial. 

O terceiro segredo 
revelou que haveria 
grande perseguição da 
Igreja e o Santo Padre 
seria morto por um grupo 
de soldados. O Vaticano 
disse que a parte final do 
segredo refere-se á falhada 
tentativa de assassinato do 
Papa João Paulo II no 13 
de maio de 1981.

Enquanto muitos tinham esperado (ou temido) que 
o último segredo seria de natureza mais apocalíptica, 
Papa Bento XVI escreveu que “ficará presumivelmente 
desiludido ou maravilhado depois de todas as 
especulações que foram feitas,” acrescentou que o 
objetivo da visão “o seu sentido é mobilizar as forças da 
mudança em bem.… A visão fala sobretudo de perigos e 
do caminho para salvar-se deles.”

As orações de Fátima
As orações que o Anjo e Nossa Senhora revelaram ás 

crianças de Fátima tornaram-se parte da vida devocional 
católica. As mais famosas são as palavras adicionadas ao 
terço “Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do 
inferno; levai as almas todas para o Céu, principalmente 
as que mais precisarem.”

Outra oração de Fátima que é bem conhecida, e 
também para qual Lúcia compôs uma melodia, é: “Meu 
Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos 
perdão para os que não creem, não adoram, não esperam 
e não Vos amam.”

A devoção dos cinco primeiros sábados
Nossa Senhora pediu que as Comunhões de Reparação 

sejam feitas em expiação pelos pecados do mundo no 
primeiro sábado de cada mês. Ela acrescentou que, 
“todos aqueles que durante cinco meses, ao primeiro 
sábado, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, 
rezarem o Terço e me fizerem 15 minutos de companhia, 
meditando nos 15 Mistérios do Rosário com fim de Me 
desagravar, Eu prometo assistir-lhes, na hora da morte, 
com todas as graças necessárias para a salvação dessas 
almas.”

Aparições marianas
Aparências ou aparições de Maria são conhecidas 

como “revelações privadas” pela Igreja. A crença em 
qualquer aparição nunca é exigida dos fiéis, e, como São 
João Paulio II escreveu, “Estas manifestações, que não 
podem contradizer o conteúdo da fé, devem convergir 
para o objecto central do anúncio de Cristo: o amor do 
Pai que suscita nos homens a conversão e dá a graça para 
se abandonarem a Ele com devoção filial” (“A Mensagem 
de Fátima,” 2000).

“Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno; levai as almas 
todas para o Céu, principalmente as que mais precisarem.”
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