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Beato Paulo VI, rogai por nós!

«Homens, sede homens»
No dia 19 de outubro, na Praça de S. Pedro, o Papa 
Paulo VI, o primeiro Sumo Pontífice, enquanto tal, a peregri-
nar ao Santuário de Fátima, foi beatificado. O acontecimento 
foi vivido em ambiente festivo e de ação de graças no San- 
tuário e, no recinto de oração, voltaram a ouvir-se as palavras 
do novo Beato por ocasião da sua deslocação à Cova da Iria: 
«Homens, sede homens. Homens, sede bons».

Paulo VI foi o grande artífice da continuação dos traba-
lhos do Concílio Vaticano II e o grande obreiro da aplicação 
da obra conciliar à vida da Igreja. Mas é a sua ligação a Fátima 
que me apraz sublinhar nesta ocasião.

Foi por ocasião do Cinquentenário das Aparições de Fá-
tima, em 1967, que Paulo VI se deslocou a Fátima. Mas a 
relação com Fátima vinha já de trás. No encerramento da ter-
ceira sessão conciliar, em 21 de novembro de 1964, o Papa 
Paulo VI convidou os bispos dos santuários marianos mais 
importantes para concelebrar com ele na Basílica de São 
Pedro. E, no mesmo dia, depois de promulgar a constituição 
sobre a Igreja e os decretos sobre as Igrejas orientais e sobre 
o ecumenismo, o Papa proclamou Nossa Senhora “Mãe da 
Igreja” e anunciou a oferta da Rosa de Ouro ao Santuário de 
Fátima, com as seguintes palavras: «Resolvemos enviar pro-
ximamente, por meio de uma missão especial, a Rosa de Ouro 
ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, tão caro não só ao 
povo da nobre nação portuguesa... como também conhecido e 
venerado pelos fiéis de todo o mundo católico. Destarte, tam-
bém nós pretendemos confiar aos cuidados da celeste Mãe a 
inteira família humana...».

E no dia da sua partida para Fátima, a 13 de maio de 1967, 
publicou a Exortação Pastoral Signum Magnum sobre o culto 
da Virgem Maria, Mãe da Igreja e modelo de virtudes, que se 
conclui com o pedido explícito a todos os cristãos “a renovar 
pessoalmente a sua própria consagração ao Coração Imacula-
do da Mãe da Igreja”, aspeto central da mensagem de Fátima.

Em 24 de abril de 1970, numa alocução no Santuário de 
Nossa Senhora de Bonaria (Itália), o agora Beato Paulo VI afir-
mava: “Não se pode ser cristão se não se é mariano”. E o seu 
magistério pontifício foi pródigo na demonstração da piedade 
mariana que o animava e que explica a sua ligação a Fátima.

Beato Paulo VI, rogai por nós!
P. Carlos Cabecinhas
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Arvo Pärt compõe música dedicada aos Pastorinhos de Fátima
Arvo Pärt, com-

positor de refe-
rência da música 
contemporânea, 
criou uma peça 
musical dedicada 
aos Pastorinhos de 
Fátima, cujo ma-
nuscrito foi publi-
cado na edição de 
outubro da “Fáti-
ma XXI – Revista 
Cultural do San-
tuário de Fátima”.  

experiência da sua vinda à Cova da 
Iria, para publicação neste mais recente 
projeto editorial do Santuário de Fáti-
ma, Arvo Pärt surpreendeu e fez che-
gar ao Santuário o manuscrito de uma 
composição musical, datada de 19 de 
maio de 2014, dedicada aos Pastori-
nhos e intitulada Drei Hirtenkinder 
aus Fatima – Os Três Pastorinhos de 
Fátima. Trata-se de uma breve peça 
para coro misto a cappella compos-
ta sobre o texto de um versículo do 
salmo 8.

L.S.

Façam alguma coisa!
A peregrinação internacional de 

setembro, nos dias 12 e 13, foi presi-
dida pelo bispo das Forças Armadas e 
de Segurança de Portugal, D. Manuel 
Rodrigues Linda, que, na homilia da 
Missa do dia 13, pediu o fim do “exe-
crando genocídio” nos vários lugares 
de conflito do mundo. Milhares de pe-
regrinos, vindos dos mais diversos paí-
ses do mundo, estiveram por estes dias 
na Cova da Iria. Junto dos serviços do 
Santuário, 55 grupos, oriundos de 15 
países, anunciaram-se como partici-
pantes no programa de oração e de ce-
lebração da peregrinação. As celebra-
ções da noite do dia 12 contaram com 
12 000 participantes e as da manhã do 
dia 13 com 45 000.

A partir do Santuário de Fátima, o 
bispo lançou um apelo que se juntou a 
muitas outras vozes da Igreja e da so-
ciedade: “Pedimos a quem de direito, 
concretamente à ONU, que faça algu-
ma coisa para acabar com este exe-

Na tarde de 13 de outubro, o Reitor 
do Santuário de Fátima recebeu, na 
Casa de Retiros de Nossa Senhora do 
Carmo, um grupo de responsáveis por 
instituições de ensino superior 
da Polónia, a quem saudou e a 
quem falou sobre a mensagem 
de Fátima e sobre o crescente 
número de peregrinos polacos 
que peregrina a este santuário 
mariano.

Tratou-se da visita do KR-
PUT, a conferência de reitores 
das universidades tecnológi-

Reitores polacos em visita a Fátima

crando genocídio, verdadeiro crime 
contra a humanidade”, nomeadamente, 
pelo “que está a acontecer aos cristãos 
do Iraque, Síria, Eritreia e de outros lu-
gares do mundo”.

O prelado lembrou os peregrinos 
das consequências de um mundo que 
vive sem Deus: “Um homem entregue 
a si mesmo, sem referência a Deus, 
tem dificuldade em se promover, em 
se elevar. E torna-se capaz das piores 
baixezas”.

O bispo do Ordinariato Castrense 
português referiu-se também à pouca 
atenção dos governantes para com o 
sofrimento dos povos: “E os governan-
tes ficam impávidos e serenos como se 
esta barbárie extrema não lhes dissesse 
respeito. Não! Um mundo que consen-
te barbaridades é porque convive com 
elas e lhe tomou o gosto. Mas nós sen-
timo-nos chocados e indignados”.

  
L.S.

Em conferência de imprensa realizada 
a 12 de outubro, o reitor do Santuário 
de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, 
anunciou que a peça será apresentada 
em concerto a 20 de fevereiro de 2015, 
na Sé de Lisboa. 

A convite do Santuário e no âmbi-
to das Comemorações do Centenário 
das Aparições de Fátima, o compositor 
estoniano esteve em Fátima em maio 
de 2012 acompanhado de sua esposa, 
Nora. 

Posteriormente, desafiado a apre-
sentar um texto-testemunho acerca da 

cas polacas, entidade que representa 
as instituições de cariz politécnico da 
Polónia. A delegação do KRPUT, cons-
tituída por 35 elementos, chegou a Por-

tugal no dia 11 de outubro para partici-
par no II Fórum Internacional CCISP/ 
/KRPUT, uma iniciativa organizada 
pelo Conselho Coordenador dos Insti-

tutos Superiores Politécnicos de 
Portugal (CCISP) com o intuito 
de discutir futuros projetos de 
colaboração entre as universida-
des tecnológicas e os institutos 
politécnicos dos dois países. 

Após a receção pelo Reitor, o 
grupo conheceu os principais es-
paços de peregrinação do Santuá- 
rio de Fátima, em visita-guiada.
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Patriarca das Índias Orientais em entrevista

A devoção à Senhora de Fátima
é muito popular na Índia

D. Filipe Néri Ferrão presi- 
diu em Fátima à peregrinação 
internacional de 12 e 13 de ou-
tubro. A poucos dias do início da 
peregrinação, o arcebispo de Goa 
e Damão, atual Patriarca das Ín-
dias Orientais, Primaz da Índia, 
em breve entrevista à Sala de Im-
prensa do Santuário de Fátima, 
falou sobre esta sua vinda à Cova 
da Iria e refletiu sobre a atualida-
de do seu País e do Mundo.

Como recebeu o convite para pre-
sidir à peregrinação internacional de 
outubro? 

Recebi o convite com grande prazer! 
Pois vi nele a oportunidade de poder ir 
prestar, em público, a minha homena-
gem pessoal à Virgem de Fátima, que 
aprendi a venerar desde pequenino. 
Esta vai ser a minha segunda visita a 
Fátima. A primeira foi há uns 12 anos 
atrás, quando eu era o Bispo Auxiliar 
da minha Arquidiocese. Aproveitando 
a minha visita a Roma, dei uma salta-
da até Portugal, com o único intuito de 
visitar Fátima. A data era 29 de junho e 
tive a grande satisfação de poder con-
celebrar numa Missa solene, presidida 
por D. Serafim, bispo emérito de Lei-
ria-Fátima. 

Que mensagem trará aos peregri-
nos?

A minha mensagem não é nova. É 
a eloquente e mui típica mensagem 
de Maria para a humanidade de todos 
os tempos: “Fazei tudo o que Ele, o 
meu Filho, disser”, tal como Ela fez. 
Mas para isso é preciso caminhar com 
Jesus e crescer na Sua amizade, na Sua 
intimidade e fazer de Jesus o centro da 
nossa vida. É necessário construir com 
Jesus e sobre Jesus a pedra angular: 
construir sociedade, igreja, família. E, 
finalmente, precisamos de proclamar 
Cristo e viver os valores do Seu Evan-

poder restituir-lhe a grande dádiva que 
dele recebeu: a Fé Cristã.

Que reflexão tece à atualidade do 
Mundo, sobretudo à situação no Mé-
dio Oriente e em África, com a perse-
guição das minorias religiosas? 

É extremamente doloroso observar a 
intensidade e a insensatez da violência 
que está assolando populações intei-
ras, perseguidas e dizimadas em nome 
da religião. Esta paixão que leva uma 
pessoa a eliminar uma outra em nome 
de Deus é nada mais nada menos que 
diabólica! Nenhuma religião professa a 
fé num Deus que ama a guerra e a vio-
lência. E, no entanto, temos estes surtos 
de incrível intolerância comunal, que, 
infelizmente, estão ganhando terreno 
na nossa sociedade. Oremos para que 
membros de todas as religiões se abram 
à inspiração divina e busquem o cami-
nho da paz, o respeito pela pessoa e o 
bem comum, tornando-se agentes de 
diálogo e de reconciliação.

Como descreve a vivência da Fé 
Cristã na sua arquidiocese e no seu 
país? A mensagem de Fátima é co-
nhecida dos cristãos da Índia?

Dou graças a Deus porque a vivên-
cia da Fé Cristã, quer na minha diocese, 
quer na vasta Índia, é muito promisso-
ra. Embora menos de 3% da população 
total, somos mais de 20 milhões de Ca-
tólicos, 95% frequentadores da igreja. 
Os nossos seminários não se fecharam 
e os nossos sacerdotes estão ajudando 
muitas igrejas na Europa e nas Améri-
cas. Na minha própria diocese, traba-
lham quase 800 sacerdotes diocesanos 
e religiosos e tenho cerca de 30 a 35 or-
denações por ano. A devoção à Senhora 
de Fátima é muito popular. No dia 13 
de outubro muitas paróquias organizam 
uma Missa Solene campal, seguida de 
uma procissão das velas, que algumas 
vezes percorre a aldeia inteira.

Entrevista
por LeopolDina Simões

gelho na nossa vida social, económica, 
cultural e política. 

Alguma das suas intenções de ora-
ção lembrará de modo especial o seu 
povo?

Na conclusão do Sínodo para a Ásia, 
S. João Paulo II exclamou: “O tercei-
ro milénio pertence à Ásia!”.  A minha 
prece é que esta Igreja, que em gran-
de parte deve a sua existência à grande 
ação evangelizadora dos missionários 
europeus dos séculos passados, possa 
agora tornar-se uma igreja evangeliza-
dora, irradiando Cristo e compartilhan-
do-O com os outros povos do Oriente. 
Que ela possa também contribuir para a 
re-evangelização do Ocidente e assim 

“Abençoai cada um destes vos-
sos filhos e filhas, confirmai-os na 
esperança e na caridade, protegei-
-os de todos os perigos, temporais, 
morais e espirituais, ajudai-os a 
construir a sua nação, em espírito 
de colaboração e fraternidade e a 
viver em paz uns com os outros e 
com a família das nações espalha-
das pela face da terra”.

Fátima, 12 de outubro de 2014
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Seminaristas de Livorno em Fátima
Para os seminaristas da 

Diocese de Livorno é bom 
tentar descrever esta via-
gem, vivida de maneira só-
bria, mas também intensa e 
profunda, que fizeram como 
peregrinos a Fátima, acom-
panhados pelo seu Bispo, 
Dom Simone Giusti, entre 
os dias 09 e 16 de julho. 
Fátima é, sem dúvida, uma 
oportunidade de nos sentir-
mos amados por uma Mãe que nos abraça e que nos dá a 
força e a coragem para retomarmos o caminho da vida com 
um pouco mais de vigor: um caminho que enfrentamos  de 
joelhos, seguindo o exemplo de tantos peregrinos, como 
sinal de penitência e adoração, mas também de pé, como 
capacidade de entender a própria dignidade de sermos fi-
lhos de Deus, membros de uma mesma família, por meio 
de Maria. Para experimentarmos o amor de Jesus é im-
portante prepararmo-nos para a comunhão com Ele, para 
um encontro que leva a luz ao coração e que nos ajuda a 
clarificar; por isso, é importante assumirmos uma atitude 
de simplicidade e humildade, num clima de recolhimento, 
que é afinal uma característica de Fátima. 

Sabemos que o Senhor fala no silêncio, que neste lu-

gar, através do testemunho 
dos três pastorinhos, se 
torna realidade e encoraja 
ao abandono, aumentando 
a fé na Providência Divi-
na. O nosso mundo precisa 
tanto da paz e cada um de 
nós pode ser um instrumen-
to de reconciliação, na me-
dida em que faz a vontade 
de Deus. Uma experiência 
como esta ensina-nos o sig-

nificado de contribuirmos para a divulgação do valor da 
solidariedade universal. Para tornarmos menos dramático 
o contraste entre as injustiças que ocorrem diariamente 
na sociedade e o desejo de alegria escrito no coração do 
homem, temos de fazer memória dos benefícios de Deus. 
Finalmente, é importante em Fátima procurarmos o justo 
recolhimento também para valorizarmos a oração do San-
to Rosário, que nos ajuda a meditar sobre os mistérios da 
obra salvadora de Deus em nosso favor. 

Descrevemos Fátima, sabendo que é um lugar indes-
critível, pois só indo pessoalmente aos locais das aparições 
podemos entender, de uma forma mais frutuosa, a mensa-
gem que nela brota para todas as pessoas de boa vontade.

Os seminaristas

Entre os dias 09 e 16 de 
julho realizamos, acompa-
nhados pelo nosso Bispo e 
Presidente, Mons. Simone 
Giusti, a 2.ª Peregrinação 
Nacional do Movimento 
da Mensagem de Fátima ao 
Santuário de Fátima. Pere-
grinos de várias dioceses da 
Toscana e da Campania jun-
taram-se a este grupo, bem 
como, com grande alegria, 
16 seminaristas do Seminá-
rio “G. Gavi”, Livorno, que 
vieram pela primeira vez, 
acompanhados pelo Reitor, 
pelo Vigário, e pelo Vice-Reitor.

Foram dias de grande espiritua- 
lidade, especialmente na vigília do dia 
12, em preparação para a celebração do 
dia 13.

Na manhã de 10, fomos acompa-
nhados pelas Irmãs Oblatas de Maria 
Virgem de Fátima aos lugares onde vi-
veram os Pastorinhos, onde apareceu o 
Anjo de Portugal e ao local onde Nos-
sa Senhora de Fátima apareceu a 19 de 
agosto de 1917. Foi muito interessante 
a visita à exposição permanente “Fá-
tima Luz e Paz”, onde pudemos ver a 
coroa preciosa da Imagem principal 

2.ª Peregrinação Nacional Anual do MMF da Diocese de Livorno

de Nossa Senhora; visitamos também 
a Basílica de Nossa Senhora do Rosá-
rio, a Basílica da Santíssima Trindade 
e a Exposição Temporária “Segredo e 
Revelação”.

No dia 11 vivemos um momento de 
grande espiritualidade, quando os nos-
sos seminaristas animaram a Via-Sacra, 
no local que os Pastorinhos percorriam, 
levando as ovelhas à Cova da Iria. No 
dia 13, participamos na celebração da 
terceira aparição de Nossa Senhora de 
Fátima aos três pastorinhos. Muito im-
portante foi lembrar, nesta aparição, a 
visão do Inferno, a Comunhão Repara-

dora nos primeiros sábados 
de cada mês e a Consagra-
ção ao Imaculado Coração 
de Maria. No final da cele-
bração, D. António Marto, 
Bispo de Leiria-Fátima, 
cumprimentou com carinho 
o nosso Bispo, o Seminário 
e o Movimento da Mensa-
gem de Fátima italiano, que 
tem as suas raízes no Mo- 
vimento da Mensagem de 
Fátima português. Tivemos 
um encontro muito inte-
ressante com D. António 
Marto, no qual nos contou a 

história do nascimento da Peregrinatio 
Mariae. 

No dia 14 de julho, partimos para 
Coimbra, até ao Carmelo de Santa 
Teresa, onde viveu a Irmã Lúcia, e aí 
celebramos a Eucaristia. Muito bom e 
interessante foi visitar o Memorial da 
Irmã Lúcia. Realizamos também um 
encontro, muito familiar, com o Bispo 
de Coimbra, D. Virgílio Antunes. 

Agradecemos a Nossa Senhora de 
Fátima com a certeza de que esta pere-
grinação irá dar os seus frutos. 

Alessandra e Silvia M.M.F
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Presidente da Hungria visita Santuário de Fátima

Capela de Santo Estêvão da Hungria inaugurada há 50 anos

Na Cova da Iria, com início na Rotunda de Santa Teresa 
de Ourém (Rotunda Sul), seguindo o caminho habitualmente 
percorrido pelos pastorinhos videntes, a Via-Sacra termina na 
Capela de Santo Estêvão (primeiro rei da Hungria), local ha-
bitualmente conhecido como Calvário Húngaro.

As 14 estações e a capela, oferecidas pelos católicos hún-
garos refugiados no Ocidente, segundo a ideia do padre hún-
garo Elias Kardos, foram projetadas pelo arquiteto húngaro 

Ladislau Marec. A primeira pedra da Via-Sacra foi benzida 
a 21 de junho de 1959 e a primeira pedra da Capela a 11 de 
agosto de 1962; ambas, Via-Sacra e Capela, foram benzidas a 
12 de maio de 1964, tendo-se neste ano de 2014 cumprido os 
50 anos da sua inauguração.

A 15.ª estação da Via-Sacra, benzida e inaugurada em 13 
de outubro de 1992, foi oferecida, em sinal de gratidão, pela 
paróquia húngara de Lajosmizse, que esteve representada no 
ato inaugural pelo pároco, padre Asztalos Jósef, e por um 
grupo de paroquianos, estando presentes também dois bispos 
húngaros e o embaixador daquele país em Portugal.

Na Capela, os painéis das estações, em baixo-relevo, e a 
imagem de Nossa Senhora Padroeira da Hungria são da auto-
ria de Maria Amélia Carvalheira 
da Silva e as figuras do Calvário 
da lavra do escultor Domingos 
Soares Branco.

Os onze vitrais da Capela fo-
ram concebidos pelo pintor hún-
garo Peter Prokop e representam 
santos húngaros. Dois grandes 
mosaicos, no teto da Capela 
(1994), representam, respetiva-
mente, a aparição de Nossa Se-
nhora aos três Pastorinhos e a 
entrega da coroa da Hungria a 
Nossa Senhora, pelo rei Santo 
Estêvão. Estes mosaicos, tam-
bém da autoria de Peter Prokop, 
foram produzidos em Roma com 
pedrinhas de mármore trazidas 
de todo o mundo.

A 30 de setembro, o presidente da República da Hungria, 
János Áder, esteve em visita ao Santuário de Fátima, acom-
panhado da esposa e de uma delegação da presidência hún-
gara. A vinda a Portugal prendeu-se com a participação, em 
Braga, numa reunião de chefes de estado do Grupo Arraio-
los, constituído pelos chefes de estado de Portugal, Alema-
nha, Letónia, Finlândia, Itália, Áustria, Polónia, Hungria e 
Eslovénia.

À chegada ao Santuário, o presidente e a delegação foram 
recebidos pelo padre Vítor Coutinho, capelão do Santuário, 
que, em representação do Reitor, saudou todo o grupo, recor-
dando a grande ligação da Mensagem de Fátima à história 
dos países de Leste.

Mostrando-se conhecedor dos principais acontecimentos 
ocorridos em Fátima, o presidente húngaro lembrou sobre-
tudo a figura do padre Luís Kondor, sacerdote da Congrega-
ção do Verbo Divino, de naturalidade húngara e que residiu 
em Fátima a maior parte da sua vida, como um dos grandes 
promotores da Mensagem de Fátima e do estreitamento de 
relações com os povos cristãos do Leste Europeu; personali-
dade que também o padre Vítor Coutinho afirmou ser muito 
admirada e acarinhada quer pelo Santuário de Fátima quer 
pelos portugueses.

No Livro de Honra do Santuário, János Áder, pela pri-
meira vez em Fátima, escreveu: “Que Fátima mantenha a 

memória do padre Kondor e que tenha muitos servos fiéis 
como ele o foi”. 

Após a receção oficial, no edifício da Reitoria, a delega-
ção visitou alguns dos lugares emblemáticos de Fátima: o 
grupo esteve na Capelinha das Aparições; visitou o espaço 
museológico “Casa das Candeias”, propriedade da Fundação 
Francisco e Jacinta Marto; e, nos Valinhos, visitou o Calvá-
rio Húngaro.

L.S.
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A cidade polaca de 
Świdnik renovou a sua con-
sagração a Nossa Senhora 
de Fátima. “De harmonia 
com uma já longa tradição, 
quando em momentos de pe-
rigo especial a nação polaca 
recorre ao cuidado da Mãe 
misericordiosa de Deus, e 
seguindo o nobre exemplo 
do rei João Casimiro, do 
Cardeal Stefan Wyszynski e 
do papa João Paulo II, nós, 
conselheiros municipais, de-
sejamos confiar a cidade de 
Świdnik a Nossa Senhora de 
Fátima”.

Neste ato de consagração, 
a população e a cidade de Świdnik fo-
ram entregues à proteção maternal de 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima. O 
documento oficial com o texto da ora-
ção de consagração, em inglês e em po-
laco, foi cedido ao Santuário de Fátima 
pelo vice-presidente da autarquia pola-
ca. O padre Carlos Cabecinhas, Reitor 
do Santuário de Fátima, recebeu o au-
tarca, Tomasz Szydlo, ao final da tarde 
do dia 5 de outubro, na Reitoria. 

Cidade polaca de Świdnik consagrada a Nossa Senhora de Fátima

“Ó Coração Imaculado! Ajuda-nos a 
vencer e a debelar a ameaça do mal, que 
tão facilmente se enraíza nos corações 
da sociedade atual – é um mal que nas 
suas consequências desmedidas   lança 
uma sombra sobre o presente e parece 
pairar sobre o caminho para o futuro. 
Mãe da Igreja! Anima e encoraja os 
habitantes de Świdnik e todo o povo de 
Deus nas sendas da fé, da esperança e 
do amor! Ajuda-nos com o poder do Es-

Fátima foi um ponto central de 
uma peregrinação mariana, dedicada 
à oração pela causa da beatificação e 
canonização de Benedict Daswa, um 
sul-africano morto por uma multidão 
em 1990, depois de se ter recusado a 
participar num ritual de feitiçaria. 

A peregrinação, que incluiu igual-
mente lugares marianos como Lour-
des, Saragoça e Rue de Bac em Paris, 
fez-se sob a direção espiritual do bispo 
João Rodrigues, da diocese de Tza-
neen, no norte da África do Sul, que 
está empenhado na causa de Benedict 
Daswa. Foi organizada pelo Southern 
Cross, semanário católico nacional da 
África do Sul. O seu diretor, Günther 
Simmermacher, chefiou a peregrina-
ção.

O grupo foi particularmente aben- 
çoado, porque recebeu o convite de in-
dicar um membro para orientar a parte 
inglesa do rosário, antes da procissão 
das velas, a 27 de setembro. Foi esco-
lhida a peregrina Mary Nembambula, 
que conheceu pessoalmente Benedict 
Daswa. O grupo visitou ainda as casas 

Fátima, ponto central de uma peregrinação da diocese de Tzaneen
de Lúcia, Francisco e Jacinta em Al-
justrel e assim os seus membros senti-
ram-se mais perto da sua mediação da 
mensagem de Nossa Senhora. 

Benedict Daswa era diretor de uma 
escola e também o responsável leigo 
pela Igreja numa área rural. Construiu a 
igreja local da sua aldeia, desenvolveu 
uma ampla atividade evangelizadora e 
compartia com os pobres os meios de 
subsistência que cultivava na sua hor-
ta. Por ter justificado a sua recusa em 
participar numa caça 
às bruxas – motivo por 
que foi morto – em vir-
tude da sua fé católica, 
os postuladores da sua 
causa pensam que ele 
morreu como mártir.

Alguns dias após o 
fim da peregrinação 
em Paris, os teólogos 
consultores da Con-
gregação para as Cau-
sas dos Santos tiveram 
o seu primeiro encon-
tro a fim de formular a 

sua recomendação ao Papa relativa à 
causa de Benedict Daswa. 

O bispo João Rodrigues, que nasceu 
na Cidade do Cabo de uma família ori-
ginária da Madeira, disse estar confian-
te e esperar que as orações do grupo 
a Nossa Senhora em prol desta causa 
levem à consequente beatificação de 
Benedict Daswa. Esta beatificação se-
ria a primeira na jovem Igreja da Áfri-
ca do Sul.

Günther Simmermacher

pírito Santo a vencer todo o 
tipo de pecado: o pecado de 
cada homem e os pecados do 
mundo, o pecado em todas as 
suas formas”.

Com este ato, levado a 
cabo pelo Presidente da Câ-
mara e pelo Presidente da 
Assembleia Municipal, e 
revelador de uma “profunda 
fé”, eles receberão certamen-
te “no futuro a assistência 
maternal de Maria”.

Num passo ulterior com 
vista à promoção da devo-
ção e da mensagem de Fá-
tima em Świdnik, D. Adam 
Balabuch, Bispo Auxiliar 

de Świdnik, participou em Fátima na 
Eucaristia internacional celebrada às 
11:00 no dia 12 de outubro; no final da 
celebração foi benzida pelo Reitor do 
Santuário de Fátima uma imagem de 
Nossa Senhora de Fátima destinada à 
diocese de Świdnik; a imagem pere-
grinará, no âmbito da preparação do 
Centenário das Aparições, por todas as 
paróquias da diocese.

L.S.
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Adoração Eucarística Mundial com crianças 
No dia 3 de outubro, o Apos-

tolado Mundial de Fátima cele-
brou um momento internacional 
de oração e adoração eucarística 
com crianças e jovens. Esta ini-
ciativa, que se realiza anualmen-
te, vai já na sua 12.ª edição. O 
objetivo é o de proporcionar às 
crianças e adolescentes um en-
contro íntimo com a pessoa 
de Jesus Eucaristia, rezando 
pelo Santo Padre, pelas famílias 
e pela paz no mundo.  

O Santuário de Fátima, em 
Portugal, associou-se a este 
programa e, em colaboração 
com os promotores, conduziu 
na tarde desse dia um momento 
solene de adoração eucarística 
e recitação do Rosário, na Capelinha 
das Aparições, presidido pelo Reitor do 
Santuário, o padre Carlos Cabecinhas. 
A animação litúrgica esteve a cargo do 
coro Schola Cantorum Pastorinhos de 
Fátima. 

Um grupo significativo de crianças 
das escolas de Fátima, acompanhadas 
pelos seus professores e catequistas, 
participou ativa e alegremente na ce-
lebração, imitando os Pastorinhos de 
Fátima. Para dar maior destaque a esta 
ligação histórica mas sempre viva, fo-
ram escolhidas três crianças que, traja-
das como os Pastorinhos Lúcia, Fran-
cisco e Jacinta, permaneceram junto da 
imagem de Nossa Senhora de Fátima e 
de  Jesus Sacramentado sobre o altar, 
durante toda a celebração. 

O Reitor do Santuário, dirigindo-
-se às crianças, convidou-as a refletir 
sobre Jesus e a família, dizendo-lhes 
que “apesar de Ele ser Deus e ter vin-
do do Céu, era obediente a seus Pais” e 
acrescentou: “Procuramos nós, na nos-

sa família, obedecer com delicadeza, 
amar com carinho, ajudar com alegria? 
Somos bons filhos? Amamos e respei-
tamos os nossos pais e as pessoas mais 
velhas, como fazia Jesus?”. 

Convidou-os depois a pensar nestas 
perguntas e a tentar dar-lhes resposta, 
em silêncio e em oração, repetindo as 
palavras que o Anjo ensinara aos pasto-
rinhos “Meu Deus, eu creio, adoro, es-
pero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para 
os que não creem, não adoram, não es-
peram e não vos amam”.

À mesma hora em que decorria este 
momento de oração em Fátima, um nu-
meroso grupo de crianças estava tam-
bém reunido na Basílica do Santuário 
Nacional da Imaculada Conceição, em 
Washington, nos Estados Unidos da 
América. Outras ainda, segundo infor-
mações recolhidas pelo nosso Secre-
tariado Internacional, reuniram-se nas 
Filipinas, na Índia, nos Camarões, na 
Austrália, no Botswana, na República 
Checa, entre outros países, tornando 

assim mais forte esta corrente 
mundial de oração protagoni-
zada por crianças e jovens do 
mundo inteiro.   

As celebrações em Wa-
shington e em Fátima foram 
transmitidas pela estação de 
televisão católica norte-ameri-
cana EWTN, para 140 países. A 
partir de Fátima, outros canais 
católicos de televisão, designa-
damente a TV Canção Nova e a 
Telepace, também transmitiram 
este evento, permitindo assim 
envolver milhares de outras 
crianças e suas famílias para 
que participassem também des-
ta ação.     

O presidente do Apostolado 
Mundial de Fátima, Américo López 
Ortiz, deslocou-se a Fátima para par-
ticipar na celebração e simbolicamente 
fazer a ponte com todos os outros lo-
cais onde esta iniciativa decorria. Na 
sua mensagem de saudação encorajou 
as paróquias, as escolas e os movimen-
tos apostólicos para que “se esforcem 
por ajudar as crianças e os jovens a re-
zar e a adorar Jesus Eucaristia. A ora-
ção das crianças é poderosa! Saibamos 
colocá-las na escola de Maria, fazendo 
com que se tornem “missionárias do 
Seu Imaculado Coração e ajudem Nos-
sa Senhora de Fátima a iluminar e a 
converter o nosso mundo, acelerando o 
prometido triunfo do Imaculado Cora-
ção de Maria”.

O Apostolado Mundial de Fátima é 
uma associação da Igreja Católica, que 
conta com vários centros nacionais em 
todo o mundo. Para mais informações: 
www.worldfatima.com

Nuno Prazeres
Apostolado Mundial de Fátima

A 10 de outubro, o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, e o Santuário de Nossa Senhora da Conceição, 
em Aparecida, Brasil, estiveram unidos na oração, através da recitação em con-
junto do Rosário, com ligação televisiva e transmissão por várias estações cató-
licas do mundo. Presidiram a este momento, que teve como intenção especial a 
oração pelo “Santo Padre Francisco, pela Igreja, pelo Sínodo Extraordinário dos 
Bispos sobre a Família e pelas comunidades eclesiais”, D. António Marto, bispo 
de Leiria-Fátima, e D. Darci Nicioli, bispo auxiliar de Aparecida.

A iniciativa, que atraiu muitos peregrinos aos dois santuários, foi inédita e 
esteve inserida na celebração do Centenário das Aparições de Fátima e do Tri-
centenário do Encontro da Imagem de Nossa Senhora da Conceição, em Apa-
recida. Na ocasião, o reitor do Santuário de Fátima, anunciou que a peregrina-
ção aniversária de maio de 2015 será presidida pelo arcebispo de Aparecida, D. 
Raymundo Assis.

Fátima e Aparecida unidas na oração
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A Arquidiocese de Portland (Orégão) 
foi a primeira diocese dos Estados Unidos 
a fazer a sua consagração ao Imaculado 
Coração de Maria, Virgem de Fátima, que 
se realizou no dia 28 de junho de 2014 
numa missa solene na Catedral.

O arcebispo Alexander Sample na car-
ta que escreveu aos padres de Portland a 
convocá-los para esta consagração expli-
ca que, a exemplo do papa Francisco e 
diante dos desafios contemporâneos, es-
pecialmente das ameaças ao casamento e 

Sob o manto de Maria

Iluminada apenas com velas, a imagem 
Peregrina de Nossa Senhora de Fátima 
foi recebida no Centro de Evangelização 
D. João Hipólito de Moraes, sede da Co-
munidade Canção Nova, na Cachoeira 
Paulista, interior de São Paulo, Brasil. 

No dia 12 de agosto, a emoção deu o 
tom da noite. A programação, que 
seguiu a tradição das visitas inter-
nacionais, contou com a bênção 
das velas, o terço meditado, a santa 
missa e a procissão do adeus, esta 
última no dia 13. Nos dois dias em 
que ficou na sede da Canção Nova, 
o número de fiéis aumentou no lo-
cal, além da audiência pela emisso-

Imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima visita o Brasil

à família, não basta confiar apenas 
nos esforços humanos mas é neces-
sário pedir a Deus a ajuda necessá-
ria. A intercessão de Maria, através 
da Consagração da diocese ao seu 
Imaculado Coração, ajudará a pro-
teger e fortalecer os casamentos e as 
famílias. Na mesma carta o arcebis-
po exortou os párocos a organizarem 
nas suas paróquias a devoção dos 
cinco primeiros sábados.

A Igreja Catedral de Portland foi 
pequena para acolher cerca de 1200 
católicos que, de toda a diocese e 

representando a sua multiculturalidade, 
quiseram associar-se ao arcebispo Sample 
nesta consagração, feita diante da Imagem 
Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, 
benzida pelo Papa Francisco a 13 de outu-
bro de 2013, que está ao cuidado do Apos-
tolado Mundial de Fátima no seu Santuário 
Nacional, em Nova Jérsia.

Na homilia da Missa o arcebispo Sam-
ple referiu a importância da Consagração 
a Maria e exortou os presentes a consagra-
rem-se a Ela, a realizarem os cinco primei-

ros sábados e a rezarem o terço todos os 
dias para alcançarem o triunfo do projeto 
de Deus para os Homens: “O casamento e 
a família estão em verdadeira crise. Faze-
mos esta consagração para que ela [Nossa 
Senhora] vele pelas nossas famílias e ca-
samentos. As famílias precisam do amor e 
proteção de Nossa Senhora”.

O Santuário de Fátima fez-se repre-
sentar nesta celebração pelo capelão 
P. Francisco Pereira e estiveram também 
presentes os responsáveis do Apostolado 
Mundial de Fátima nos Estados Unidos.

No domingo seguinte, esta Consagra-
ção foi feita em cada paróquia.

Os bons frutos desta Consagração já 
se fazem sentir: das 120 paróquias da Ar-
quidiocese de Portland (Óregão), já há 55 
paróquias onde se celebram os cinco pri-
meiros sábados com bastantes padres a 
disponibilizarem mais tempo para o sacra-
mento da reconciliação, respondendo, as-
sim, ao crescimento dos fiéis que querem 
viver a sua consagração a Nossa Senhora 
através da devoção dos cinco primeiros 
sábados.

P. Francisco Pereira

ra televisiva, que transmitiu todo o evento 
ao vivo para todo o Brasil e para seis paí-
ses do exterior, incluindo Portugal.

Um dos momentos marcantes foi a ce-
lebração eucarística presidida por Monse-
nhor Jonas Abib, fundador da Comunidade 
Canção Nova, quando lembrou os 25 anos 

da TV  Canção Nova, ocasião em que foi 
renovada a consagração da emissora a 
Nossa Senhora de Fátima feita em 2005.

A despedida da imagem, na procissão 
do adeus, comoveu os fiéis brasileiros e 
até portugueses que hoje moram no Brasil, 
como foi o caso da missionária Célia Dias: 

“Ser portuguesa é sentir-me filha de 
Nossa Senhora de Fátima. Ser Can-
ção Nova é ser filha de Nossa Se-
nhora, pois aqui é também a casa de 
Maria, por isso me sinto em casa. 
Tenho a certeza desta filiação na 
minha vocação”.

Renata Vasconcelos
Jornalista na TV Cancão Nova


