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Aparecida e Fátima – Centenários de Bênçãos
Em 2017, os Santuário marianos de
Fátima (Portugal) e Aparecida (Brasil)
estão em festa, celebrando o centenário
das aparições de Nossa Senhora, no primeiro caso, e o tricentenário da descoberta da imagem de Nossa Senhora da
Conceição, no rio Paraíba, no segundo.
Tratando-se de dois dos mais importantes santuários marianos do mundo e de
dois povos irmãos, unidos pela história
e pela língua, como também pela mesma fé e pela grande devoção a Nossa
Senhora, sentimos dever celebrar também conjuntamente tão significativos
jubileus.
D. António Marto, Bispo de Leiria-Fátima, e o Cardeal D. Raymundo

Damasceno Assis, Arcebispo de Aparecida, concordaram em assumir algumas ações conjuntas, que assinalem
e exprimam a ligação dos dois santuários nesta importante ocasião. Entre
essas ações encontra-se a oferta da
imagem de Nossa Senhora de Fátima
ao Santuário de Aparecida, neste mês
de maio. A imagem, acompanhada por
D. António Marto e uma delegação do
Santuário de Fátima, será solenemente entronizada num espaço preparado
para o efeito, onde ficará para a veneração dos fiéis. Mais tarde, em data a
anunciar, a imagem de Nossa Senhora
da Conceição de Aparecida será entronizada no Santuário de Fátima e virá

acompanhada pelo Cardeal D. Raymundo Damasceno.
A datas da celebração litúrgica de
ambos os Santuários são também significativas: o dia 13 de maio é dia festivo para os muitos devotos de Nossa
Senhora de Fátima por todo o Brasil;
e o dia 12 de outubro, celebração festiva de Nossa Senhora de Aparecida, é
dia de grande peregrinação em Fátima.
Assim, no ano jubilar de 2017, D. Raymundo Damasceno virá presidir a uma
grande celebração, em Fátima, e D. António Marto irá, em outubro, presidir a
uma grande celebração em Aparecida.
São pequenos gestos, mas de grande
significado. Desta forma, ficam assinalados ambos os jubileus e exprime-se de forma visível a profunda união
destes dois Santuários na celebração do
centenário e tricentenário.
Que Nossa Senhora, de Fátima e de
Aparecida, acompanhe com a sua proteção materna os peregrinos e devotos
de ambos os Santuários!
P. Carlos Cabecinhas

Simpósio teológico-pastoral de 2014

Inscrições abertas
Estão abertas as inscrições para participação no simpósio teológico-pastoral “Envolvidos no amor de Deus pelo mundo”. Experiência de Deus e responsabilidade humana, a decorrer entre os dias 30 de maio e 1 de junho deste
ano, no Salão do Bom Pastor no Centro Pastoral de Paulo VI, no Santuário de
Fátima. Podem ser efetuadas mediante o envio por correio ou entrega da ficha
de inscrição no Secretariado do Centenário das Aparições – Simpósio de 2014,
ou via Internet, através do acesso online www.fatima2017.org.
Recorde-se que esta iniciativa integra o calendário de atividades previsto
para este quarto ciclo da celebração do Centenário das Aparições.
Organizado sob a coordenação científica da Faculdade de Teologia da Universidade Católica, o simpósio teológico-pastoral refletirá sobre alguns núcleos
temáticos relacionados com a aparição de Nossa Senhora aos três Pastorinhos
no mês de julho de 1917.
Para mais informações: www.fatima.pt.
L.S.
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Em 2013 o Santuário de Fátima recebeu 242 mil mensagens para Nossa Senhora

Maria, a ti nos confiamos
Durante o ano de 2013, foram
entregues ao Santuário de Fátima
241 654 mensagens dedicadas a
Nossa Senhora de Fátima.
A maioria das mensagens que
chega ao Santuário é colocada diretamente na Capelinha das Aparições
pelos peregrinos que vêm de todos os
países do mundo, mas há mensagens
que são recebidas por outros meios,
tais como: pelo correio ou entregues
nas receções e outros locais de atendimento ao público do Santuário de
Fátima e, desde 2006, chegam também através da Internet, para o endereço de correio eletrónico pedidos@
fatima.pt.
Todos os pedidos de oração que
chegam a estes lugares são sempre
levados à Capelinha das Aparições,
no lugar onde apareceu Nossa Senhora, para Lhe serem confiados e,
em seguida, são arquivados.
Nos últimos anos, os pedidos de
oração que chegaram por correio eletrónico tiveram um acréscimo notável, falamos de cerca de 3 500 mensagem por mês, em vários idiomas.
As religiosas responsáveis recebem
estes pedidos e, quando é solicitada

ou quando se entende que a pessoa
necessita de uma palavra de conforto, de esperança, ou de um conselho, é enviada uma mensagem de
resposta. Este meio de comunicação
desenvolveu-se rapidamente e assim
muitas pessoas encontram nele uma
forma de poderem falar ou rezar com
Nossa Senhora; outras têm oportunidade de desabafar com alguém a própria aflição, angústia, os sofrimentos
da vida ou as próprias alegrias, agradecimentos por graças recebidas, e
outras situações ou vivências.
Na maioria dos casos, as irmãs recebem respostas de agradecimento
por terem respondido à mensagem
recebida via correio eletrónico; é
uma grande alegria saber que, através deste “ministério da consolação,
de oração”, muitas pessoas recebem
a força, a esperança e a coragem para
enfrentar a própria vivência quotidiana, muitas vezes árdua e complexa. Os testemunhos que as pessoas
enviam são maravilhosos, pois são
verdadeiramente palavras de agradecimento que brotam do profundo dos
seus corações: “Agradeço por tamanha gentileza e por tanta solidarieda-

de na oração.”; “Obrigada. Obrigada.
A vossa mensagem deu-me tanta força e esperança de continuar a minha
caminhada… Boa noite”; “Venho
por este meio agradecer as orações
pedidas por mim para minha amiga… Fico muito grata pelas vossas
orações. Gostava de lhes contar que
muitas vezes transmito aos meus conhecidos e família na minha terra natal o serviço de amor que vocês proporcionam nos nossos momentos de
maior tristeza, quando temos alguém
conhecido e que precisa por um motivo como este, que me levou a procurar essa união de força para pedir
em oração. Fica aqui de novo um
muito obrigada pelo amor que sabem
transmitir em nome de Deus Nosso
Senhor e da Nossa Bendita Mãe”.
Por este serviço, que apesar de
ser pouco visível é muito precioso,
agradecemos a Nossa Senhora, que
continua a infundir o desejo do Céu
nos corações de muitas pessoas, que
encontram n’Ela a luz, a esperança e
a força para o seu caminho de vida.
Ir. Giustina, OMVF
Oblatas de Maria Virgem de Fátima
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“Casa das Candeias” abre portas em Fátima

Desde 4 de abril que a cidade de Fátima conta com um novo espaço museológico. O nome deste núcleo, localizado
na Rua de S. Pedro, na Cova da Iria, não
poderia ser mais feliz: “Casa das Candeias”.
No dia da abertura, a irmã Ângela
Coelho, postuladora da Causa de Canonização de Francisco e Jacinta Marto e
responsável pela Fundação Francisco e
Jacinta Marto, entidade proprietária da
Casa das Candeias, explica a designação escolhida: “O Francisco e a Jacinta
são duas candeias que Deus acendeu
para iluminar a humanidade nas suas
horas sombrias e inquietas. Assim falou deles o Papa João Paulo II, no dia
em que os beatificou, em Fátima, a 13
de maio de 2000. A luz que emana destas crianças tem os contornos da mensagem que a Senhora do Rosário lhes
confiou, na Cova da Iria. A luz destas
candeias, que aceitaram o desafio de
oferecer as suas vidas a Deus, permanece como memória de um percurso de
santidade que nos desafia também hoje.
É essa luz que pretendemos aqui evocar, nesta Casa das Candeias”.
O percurso expositivo é assim iluminado pela vida e pelo testemunho
de espiritualidade dos dois pequenos
videntes e, em certo momento da exposição, junta-se ao de outra figura ligada
a Fátima, João Paulo II.
“Quando começámos a pensar no
projeto de criação deste espaço expositivo, surgiu, com naturalidade, a vontade de que este lugar pudesse também
homenagear o Papa que os beatificou”,
recorda a irmã Ângela Coelho.

Repartida por cinco núcleos, a mostra culmina com o convite à oração
para pedir a canonização de Francisco
e Jacinta Marto. Através do caminho de
santidade que é evocado e proposto, o
visitante entra na intimidade da vida familiar dos dois irmãos e abeira-se dos
principais momentos e figuras da sua
beatificação.

ceram a João Paulo II, entre outras, um
par de sapatos, um terço e parte do ramo
de oliveira usado por este papa no Domingo de Ramos de 2005, poucos dias
antes da sua morte.
Alguns outros objetos em exposição
são de grande relevo histórico e devocional: uma conta do terço do Francisco, encontrada na exumação dos seus
restos mortais, e um fragmento de ligadura usada pela Jacinta.
Mesmo no final do percurso, junto
das relíquias dos Beatos: um fragmento
da costela do Francisco e de uma madeixa de cabelo da Jacinta, guardados
em duas candeias de prata, encontramos um espaço como que vazio, que se
espera preenchido com um documento
muito aguardado pelos devotos: o livro
do decreto de canonização de Francisco
e de Jacinta Marto.
No dia da bênção e inauguração
do núcleo, o bispo de Leiria-Fátima,
D. António Marto, declarou: “Entrar
nesta Casa e entrar com o coração significa entrar numa história de amor de
dimensão universal na qual tiveram
um protagonismo duas crianças que se

“Quisemos que este fosse um espaço
com sabor a casa e com a intimidade de
um lugar onde nos sentimos acolhidos”,
sublinha a irmã Ângela Coelho.
Com zonas em que o visitante pode
interagir com os elementos em exposição e outros enriquecidos com projeções e plataformas multimédia, o núcleo expõe, entre outras peças, um garfo, uma caneca e um banco da casa da
família Marto; o lenço que pertencera à
Jacinta e o saco do farnel do Francisco.
Encontram-se também patentes alguns
quadros, a veste batismal dos videntes,
os seus registos de batismo e o decreto
de beatificação. Algumas peças perten-

deixaram seduzir pela Senhora da Azinheira, pela Senhora da Mensagem,
(…) uma mensagem que eles próprios
procuraram viver”.
O reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, louva a iniciativa da Fundação Francisco e Jacinta
Marto: “Este espaço é importante também para o Santuário de Fátima, na medida em que, pela linguagem da beleza
e da arte, consegue dar a conhecer os
Pastorinhos e a Mensagem de Fátima,
como lugar de divulgação e que pode
ser complementar à experiência que os
peregrinos fazem no Santuário”.
LeopolDina Simões
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Imagem Peregrina inicia visita aos mosteiros contemplativos em Portugal este mês de maio

Nossa Senhora nas Clausuras

Iniciada já em 2010 e estendendo-se
por um período de sete anos que decorrerá até 2017, a celebração do Centenário das Aparições de Nossa Senhora
tem mobilizado inteiramente a vida
do Santuário de Fátima. Mais do que
apenas evocar cronologicamente um
acontecimento, este percurso tem como
finalidade promover e possibilitar o
maior conhecimento da Mensagem de
Fátima, a maior vivência da sua dimensão teologal, a maior consciencialização da sua dimensão profética atual, a
maior perceção da sua dimensão especificamente eclesial, um maior acolhimento dos seus desafios e caminhos de
conversão.
Entre as muitas atividades e propostas que substancializam este itinerário
de sete anos que já é também celebração, encontra-se a visita da Imagem
Peregrina de Nossa Senhora a todas as
Dioceses Portuguesas e, a antecedê-la,
a visita da Imagem Peregrina de Nossa
Senhora a todos os Conventos e Mosteiros de Vida contemplativa em Portugal. Num total de trinta e sete, cada
Mosteiro ou Convento Contemplativo
Feminino e Masculino acolherá a Imagem Peregrina de Nossa Senhora durante uma semana.
Para preparar este acontecimento, o
Santuário contactou todos os Mosteiros
e Conventos em Portugal. Nos Mosteiros e Conventos da Diocese de Leiria-Fátima – Irmãs Clarissas de Monte
Real, Monjas da Visitação de Nossa
Senhora da Faniqueira, Monjas Dominicanas do Rosário Perpétuo, Irmãs
Carmelitas de Fátima, Irmãs Clarissas

em Fátima –, pela proximidade, a um
primeiro contacto epistolar somou-se já
a presença do reverendo Reitor do Santuário de Fátima.
Em cada um dos cinco Mosteiros, no
início de outubro de 2013, com a presença de toda a comunidade monástica,
o reverendo Padre Carlos Cabecinhas
teve a oportunidade de anunciar a visita
da Imagem Peregrina de Nossa Senhora e também de apresentar a totalidade
do itinerário celebrativo do Centenário
das Aparições.
A iniciativa do Santuário gerou uma
genuína e espontânea alegria nas Comunidades dos Mosteiros e Conventos
visitados. A visita da Imagem Peregrina destina-se à clausura, ou seja, à
vida mais íntima de cada Comunidade
e decorrerá em 2014-2015 no ano anterior à visita da Imagem às Dioceses
portuguesas, que também está a ser
preparada.

Os Conventos e Mosteiros de vida
contemplativa são sempre muito discretos mas também sempre habitados
por uma vida profunda de oração e de
serviço a Deus. Se não se define especificamente por andar de terra em terra
a anunciar o Evangelho, a vocação contemplativa e de clausura define-se, no
entanto, como missão de falar da vida
e das necessidades dos homens a Deus.
São, por isso mesmo, locais e comunidades onde ecoa permanentemente a
oração de ação de graças e de súplica,
a oração de louvor e de entrega. Rezam
pelas suas intenções mas rezam, sobretudo, pelas intenções de toda a humanidade.
Uma das razões e motivações da visita da Imagem Peregrina aos Conventos e Mosteiros é, assim, a de pedir a
estas Comunidades que, com a sua oração, no encontro com a Mãe do Céu,
fortaleçam o alicerce de todos os eventos relacionados com a celebração do
Centenário. Se celebrar o Centenário
das Aparições é empreender a vivência
da Mensagem da Senhora mais brilhante que o sol, então qualquer itinerário
tem na oração o seu início, o seu percurso e o seu termo.
A oração será o grande suporte de
tudo. O Santuário acolhe assim, confiadamente, das mãos de cada comunidade a força que brota da oração. A terminar cada encontro, e novamente motivo
de grande e delicadíssima alegria para
cada Comunidade, o reverendo Reitor,
em nome da Postulação dos Beatos
Francisco e Jacinta Marto, deixou as
Relíquias dos Pastorinhos.
P. Emanuel Matos Silva,
Vice-Reitor do Santuário de Fátima
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Arcebispo filipino reza em Fátima

Presente em Portugal a convite da
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre,
D. Jonh Forrosuelo Du, arcebispo de
Palo, na região de Leyte, Filipinas, esteve a 22 de março em peregrinação no
Santuário de Fátima, onde agradeceu a
Nossa Senhora o conforto espiritual que
tem dado às populações mais afetadas
pelo tufão de novembro de 2013.
D. John Du concelebrou com o Reitor

do Santuário de Fátima a Eucaristia celebrada às 11.00 na Basílica da Santíssima Trindade. No final da celebração, em
inglês, agradeceu a Nossa Senhora de
Fátima e também aos portugueses pela
generosidade manifestada aquando das
campanhas realizadas no país.
“Estamos em processo de reabilitação, mas o impacto do tufão Haiyan foi
enorme e os danos são muitos, na nossa região são massivos porque fomos o
epicentro do tufão, ainda é preciso muito
tempo para a reconstrução”, disse em entrevista.
“Continuamos a precisar de coisas
básicas”, referiu. Além de abrigos e de
alimentos têm de ser garantidos apoio
psicológico e espiritual, para que a população recupere do trauma”, enumerou.
Num país em que 95% da população
é católica, D. Jonh Forrosuelo Du destacou a grande devoção e ligação do povo
filipino a Nossa Senhora de Fátima.
Emocionado, o arcebispo testemunha: “Estou muito feliz com o convite da
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre para
vir a Fátima. Estou neste Santuário pela
segunda vez, a primeira vim como padre, com um grupo de peregrinos, assim

que chegámos, todos foram descansar,
mas eu quis vir logo ao Santuário. Fiz
a minha oração de joelhos até junto da
imagem de Nossa Senhora, Ela é o meu
refúgio e o refúgio do povo filipino”.
“No terceiro dia após o tufão Haiyan
recebi na minha diocese a Imagem Peregrina de Fátima. Perguntei ao Senhor:
como a podemos receber? Tudo estava
destruído! Depois compreendi que a
chegada da Imagem de Fátima nos iria
confortar”, recordou ainda, acrescentando “somos muito marianos, a nossa
Mãe do Céu faz parte das nossas vidas,
acompanha-nos no dia a dia”.
Recorde-se que também os peregrinos do Santuário de Fátima contribuíram para a reconstrução do país, já que
os resultados da campanha de Natal do
ano de 2013, no valor de 19.539,93€, foram canalizados, através da Cáritas, para
apoio às populações afetadas pela passagem do furacão. A esta verba somou-se um apoio imediato do Santuário de
Fátima, logo após o tufão, no valor de
25.000 euros, para resposta às necessidades mais prementes.
LeopolDina Simões

Nossa Senhora de Fátima nas Filipinas
Fernão de Magalhães, um português notável, descobriu as Filipinas em 1521 e levou para lá a
fé e o Evangelho. Passados quase
cinco séculos, os sinais da presença portuguesa da fé católica
estão mais fortes do que nunca.
Recentemente, estive nas Filipinas a visitar algumas regiões
que precisam da atenção e ajuda
pastoral da Fundação AIS (Ajuda
à Igreja que Sofre). Atravessei
as zonas devastadas pelo tufão
Haiyan a 8 de novembro de 2013
e visitei também a região do Bohol, uma ilha gravemente atingida por um terramoto de grau 7.2,
em outubro do ano passado. Visitei ainda a região de Mindanau,
no sul do país, onde há uma forte presença muçulmana e onde se registam
episódios de tensão provocados por
alguns grupos fundamentalistas.
Durante quase três semanas, tive
a oportunidade de conhecer um povo

maravilhoso, extremamente religioso, muito acolhedor, sensível e alegre.
Chamou-me a atenção, naturalmente, a
presença da imagem de Nossa Senhora
de Fátima em muitíssimos lugares e o
carinho que as pessoas têm a Maria.

Em Tanauan, na província de
Leyte, encontrei um destes locais
especiais. No bairro de Buntay
há um pequeno Santuário dedicado a Nossa Senhora de Fátima.
Rowena M. Popellero, coordenadora da ação social da paróquia,
quando soube que vinha de Portugal fez questão de me levar a
conhecer o lugar e contou, com
um certo orgulho, que todos os
primeiros sábados do mês, a população participa na Missa da aurora em honra da Nossa Senhora
de Fátima, seguida de uma procissão pelas ruas do bairro.
Depois da passagem do tufão
Haiyan, a imagem ficou danificada, mas a fé das pessoas está mais
forte do que nunca. Apesar de tudo,
precisam da nossa ajuda para terem
uma nova imagem. Vamos ajudá-los?
Félix Lungu
www.fundacao-ais.pt
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Nos caminhos da Fé, com Maria

Um grupo de jovens do Colégio de Nossa Senhora de
Lourdes em Paris, acompanhados por Martine Boscaine-AdouKonou, sua APS (Assistente em Pastoral Escolar), esteve em Fátima de 12 a 15 de fevereiro, hospedado numa das
Casas do Santuário.
Martine explica o motivo desta vinda ao Santuário de Fátima: “Dou catequese e cultura religiosa no Colégio. Acompanhei estes jovens da capelania que frequentam o terceiro
nível de estudos [classe de 3ème], numa peregrinação a Fátima. Com efeito, depois de termos tentado seguir os passos
de Santa Teresinha, em Lisieux; de Bernadette, em Lourdes, e
de termos visitado o túmulo do primeiro companheiro de
Cristo em Roma, os jovens e eu própria quisemos compreender e viver a mensagem de Fátima. Estamos muito gratos
por tudo”.

O grupo de Jovens vindo de Paris a Fátima
também nos deixa o seu testemunho:
Esta peregrinação a Fátima permitiu-nos descobrir um
ambiente excecional, onde encontrámos pessoas de diferentes nacionalidades com diferentes culturas e que nos contaram, a seu modo, a história deste lugar santo. Fomos acolhidos por Irmãs de extraordinária simpatia para connosco.
Após a nossa chegada a este lugar santo, dirigimo-nos
à Capelinha das Aparições, a fim de rezarmos o terço. Na
manhã seguinte, fomos ao posto de informações e aí pudemos ouvir a história de Fátima por uma guia francesa que nos
ajudou a compreendê-la por meio de imagens e fotografias.
Depois visitámos a basílica, acompanhados pela mesma
guia. Às 11h00, fomos à missa, em português, e por ser dia
13, seguida de uma magnífica procissão debaixo de chuva
mas que não nos impediu de viver esse momento forte. Nos
dias seguintes visitámos os museus locais, fizemos o Itinerário do Peregrino. No último dia, fomos a Aljustrel, a aldeia
onde nasceram Lúcia, Jacinta e Francisco. Pelo caminho fizemos a Via-Sacra e visitámos as casas dos Pastorinhos de
Fátima. À noite, na oração do Rosário, na Capelinha, tivemos
a oportunidade de rezar um mistério do terço, em língua francesa, por um elemento do nosso grupo.
Ficámos com uma recordação de Fátima muito boa, bem
como da nossa viagem a Portugal, onde pudemos conhecer a
história de Fátima e viver um pouco aquilo que aí viveram os
Pastorinhos de Fátima. Esta peregrinação proporcionou-nos
também a vivência da oração em comunidade ao mesmo tempo que nos enriqueceu do ponto de vista cultural e religioso.
Os jovens e sua APS
Colégio Nossa Senhora de Lourdes, Rua Taclet – Paris

European Encounters
sob o olhar da Virgem Maria
Há 5 anos, Roma, capital da cristandade, acolheu os
primeiros “European Encounters”. Nesses três dias reuniram-se mais de 250 jovens cristãos comprometidos com
a sociedade e vindos dos quatro cantos da Europa. Bruxelas, capital da Europa, acolheu a segunda edição nos dias
11,12 e 13 de outubro de 2013. Perto de 400 jovens cristãos
envolvidos na vida da cidade participaram neste acontecimento.
No centro dos debates esteve o tesouro da fé e a sua
prática na vida pessoal, familiar, associativa, profissional e
política. O papa Bento XVI proclamou o ano de 2013 como
“Ano da Fé”, por isso, os encontros quiseram concluir este
ano com uma reflexão profunda sobre como assumir a fé na
vida quotidiana.
Vieram oradores de prestígio de toda a Europa para refletir temas candentes da atualidade durante estes três dias
intensos e produtivos (programa: www.european-encounters-2013.eu). Os participantes, jovens católicos empenhados e dinâmicos, serão os responsáveis da Europa cristã de
amanhã.
De coração agradecido, podemos afirmar que o sucesso
foi total. O mosaico europeu estava bem presente, em toda
a sua diversidade, mas unido num desejo de construção comum. O Papa Francisco disse-nos: “Ponham-se a caminho
e atuem”. Foi o objetivo destes nossos Encontros. Os temas
das conferências punham por isso em destaque: Qual é “o
lugar de Cristo na Europa de hoje”, “de Cristo na Cidade” e
“de Cristo para o mundo”.
No dia 13 de outubro a Imagem de Nossa Senhora de
Fátima encontrava-se em Roma onde o Papa Francisco consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria. Quisemos
unir-nos a esta consagração confiando os nossos Encontros
a Nossa Senhora de Fátima; uma imagem sua foi colocada
em lugar de honra, durante os três dias, na sala de conferências, bem como na solene Eucaristia que encerrou os “European Encounters”.

Agradecemos à Irmã Inês da comunidade das Servas
de Nossa Senhora de Fátima, em Bruxelas, pela gentileza
de nos ter emprestado a magnífica imagem da sua comunidade.
Em nome da Comissão Organizadora,
Elizabeth de Séjournet e Nadine de Kerchove
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“Os bons serão martirizados”
Na Eslovénia, em
2013, foi celebrado
o 70.º aniversário da
consagração do nosso povo ao Imaculado
Coração de Maria, feita pelo bispo Gregorij
Rožman em 1943 e
precedida pela celebração nas paróquias dos
cinco primeiros sábados do mês.
Aceitando a proposta da Associação
dos consagrados aos
Corações de Jesus e
de Maria, os bispos
eslovenos convidaram
todos os párocos e reitores dos santuários a celebrar nas igrejas que lhes
foram confiadas os cinco primeiros sábados, de acordo com a mensagem de
Fátima. Muitos dos fiéis, sacerdotes e
bispos que abriram os seus corações a
este convite alegraram-se pelos frutos
abundantes, quer pelo número quer
pelo fervor dos fiéis que participaram
e não só: precisamente durante a realização da devoção (desde janeiro até
maio de 2013), subitamente acalmaram-se as águas políticas e finalmente
o bispo exilado e condenado pelo governo comunista, depois da segunda
guerra mundial num processo inventado, Mons. Gregorij Rožman, que há
70 anos foi o promotor desta devoção,
pôde voltar para casa para descansar na
sua terra natal. Rožman foi um dos primeiros na Europa a responder ao apelo
premente de Nossa Senhora à reparação pelas ofensas a Deus. Foi um dos
primeiros na Europa, depois dos bispos
portugueses, a consagrar o seu povo ao
Imaculado Coração de Maria.

Depois de tantas graças recebidas
era natural para a nossa Associação responder ao convite do Papa Francisco na
Jornada Mariana no dia 13 de outubro
de 2013, onde também esteve presente
a imagem original de Nossa Senhora
de Fátima, cuja intercessão materna
salvou a vida do Papa no atentado na
Praça de São Pedro, no dia 13 de maio
de 1981. Além disso, como representantes de um povo tão pequeno, ficámos comovidos pela atenção que o organizador da Jornada Mariana, Mons.
Fisichella, teve para com o nosso aniversário, apresentando ao Papa “os peregrinos da Eslovénia que, por ocasião
do 70.º aniversário da consagração ao
Imaculado Coração de Maria, pedem
ao Santo Padre uma bênção especial
para este povo”.
Mas 2013 foi também o ano do 70.º
aniversário do martírio do nosso bem-aventurado Lojze Grozde. O martírio
deste estudante de vinte anos de idade
está intimamente ligado à devoção dos
primeiros sábados que, na altura, em

janeiro de 1943, estava
para começar. Cheio de
zelo para realizar o pedido de Nossa Senhora,
acolhido e recomendado pelo seu bispo
Gregorij Rožman, e
trazendo na mala as
mensagens de Fátima
para distribuir na sua
paróquia, Grozde cai
nas mãos dos comunistas que, depois de o
terem torturado cruelmente, o mataram e
esconderam o seu corpo. Depois de alguns
meses, uns meninos,
em busca de campânulas-brancas na
floresta, encontraram o corpo intacto,
mas com sinais evidentes do martírio.
“Os bons serão martirizados”, disse Nossa Senhora na segunda parte do
segredo de Fátima, mas também disse:
“Por fim, o Meu Imaculado Coração
triunfará”. Sem dúvida, João Paulo II,
Lojze Grozde e Gregorij Rožman fazem parte deste grupo que, após os
horrores da segunda guerra mundial,
tinha feito o possível para o triunfo do
Coração Imaculado de Maria. De facto, como os três Pastorinhos, também
estes três “Pastores” responderam positivamente ao pedido de Nossa Senhora: “Quereis oferecer-vos a Deus para
suportar todos os sofrimentos que Ele
quiser enviar-vos, em ato de reparação
pelos pecados com que Ele é ofendido
e de súplica pela conversão dos pecadores?”. Agora cabe-nos a nós invocar
a sua intercessão e também seguir o seu
exemplo.
Dragica Cepar

D. Mauro Piacenza em Fátima
O cardeal D. Mauro Piacenza, penitenciário-mor da Santa Sé, esteve
em Fátima em inícios de abril, onde
presidiu à reunião internacional da
Fundação Ajuda à Igreja que Sofre
(AIS), instituição de direito pontifício da qual é o atual presidente.
Na madrugada de 1 de abril,
D. Mauro Piacenza presidiu à Eucaristia celebrada na Capelinha das
Aparições, onde rezou “para que a
abençoada e sempre virgem Maria
nos ensine e nos obtenha esta radical disponibilidade à vontade de

Deus, nos proteja de todos os erros e
ilusões e nos abra sempre à verdadeira
realidade, grande e gloriosa, do Amor

Incarnado, Crucificado e Ressuscitado
que é Cristo Nosso Senhor”.
Foi a primeira vez que Portugal acolheu uma reunião ao mais alto nível
da direção da Fundação AIS. Segundo os seus responsáveis, tratou-se de “um encontro que ganha um
particular simbolismo, pois Fátima
sempre ocupou um lugar muito
especial na devoção do fundador
da obra, o padre Werenfried van
Straaten, que a consagrou a Nossa
Senhora de Fátima em 1967”.
L.S.
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Visitas aos túmulos dos videntes manter-se-ão acessíveis

Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
fecha para obras
Tendo como horizonte a celebração do Centenário das
Aparições, o Santuário de Fátima vai realizar uma profunda intervenção de limpeza e restauro no interior da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, o que levará ao
seu fecho durante um largo período de tempo.
Desde a sua construção, a utilização continuada do
edifício ao longo de várias décadas levou ao escurecimento das superfícies interiores e ao desgaste de alguns materiais. Muito embora os trabalhos a levar a efeito sejam
fundamentalmente de caráter conservativo e de limpeza,
aproveitar-se-á a ocasião para desenvolver outras importantes intervenções, como por exemplo ao nível da iluminação e do som. A obra compreende ainda a melhoria das
condições de segurança dos peregrinos, designadamente
das acessibilidades. Será igualmente dada uma atenção
muito especial a todo o património artístico. Os espaços
anexos, nomeadamente a sacristia e a
capela de S. José, serão também melhorados.
Pareceu ainda ajustado efetuar
uma intervenção que valorize mais a
visita aos túmulos dos Pastorinhos e
a veneração das relíquias dos Beatos
Francisco e Jacinta Marto. Neste contexto, é intenção do Santuário criar um
itinerário devocional que permita aos
peregrinos a oração junto das relíquias
dos videntes, em condições de maior
tranquilidade e recolhimento.
Outro trabalho de grande monta a
realizar durante a mesma altura é o do
restauro do grande órgão de tubos da
Basílica. Pretende-se fazer a renovação do instrumento, aproveitando tanto quanto possível o existente, mas na
consciência de que muita coisa terá de
ser alterada.

Os trabalhos terão início no dia 14 de maio deste ano
de 2014 e deverão prolongar-se durante vários meses, em
princípio até ao final do ano de 2015. Por esta razão, as
celebrações que ali tinham lugar serão transferidas para
outros locais, como segue: as missas oficiais das 07:30,
09:00, 12:30, 15:00, 16:30 e 18:30 passarão para a Capela
da Morte de Jesus, no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade; a missa das 11:00, de segunda a sábado, será
celebrada na Basílica da Santíssima Trindade. Garante-se, no entanto, que a visita aos túmulos dos Pastorinhos
se manterá acessível praticamente em todo o período das
obras, com exceção de um ou outro momento em que as
razões de segurança exijam a sua interdição.
O Santuário agradece, desde já, a melhor compreensão
de todos os peregrinos e visitantes de Fátima para os inconvenientes que as obras possam causar.
António Valinho
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