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A paz é um dom inestimável e são aqueles que vivem 
o drama da guerra que com maior intensidade reco-
nhecem o seu valor. Vem esta reflexão a propósito 

da guerra na Síria e da necessidade de não esquecermos o 
drama daqueles que são atingidos pelo flagelo da guerra e 
da perseguição religiosa.

Um grupo de monjas do mosteiro de Qara, na Síria, 
entregou recentemente ao Bispo de Leiria-Fátima, como 
oferta a Nossa Senhora de Fátima, três balas e um lenço 
como testemunho do martírio de três cristãos, na locali-
dade de Maalula, na Síria, a 4 de setembro de 2013. Na 
mensagem escrita que acompanha a oferta, as religiosas 
explicam o sentido do seu gesto: «[As balas e o lenço] são 
para oferecer à Rainha da Paz, para que sejam uma per-
pétua recordação da urgência da oração pelos cristãos do 
Médio Oriente, para que permaneçam fiéis ao seu Batismo 
e para que, por essa fé, sejam verdadeiros guardiães dos 
lugares sagrados».

Esta oferta singular traz-nos à memória a terceira par-
te do chamado “Segredo” de Fátima, com o seu anúncio 
do martírio dos cristãos, não apenas no decurso do século 
passado, mas também neste século XXI. No seu comentá-
rio teológico a este texto, o então Card. J. Ratzinger, de-
pois Papa Bento XVI, afirmava: «O sangue dos mártires 
é semente de cristãos, disse Tertuliano. Tal como a Igreja 
nasceu da morte de Cristo, do seu lado aberto, assim tam-
bém a morte das testemunhas é fecunda para a vida futura 
da Igreja. Deste modo, a visão da terceira parte do “segre-
do”, tão angustiante ao início, termina numa imagem de 
esperança: nenhum sofrimento é vão, e precisamente uma 
Igreja sofredora, uma Igreja dos mártires torna-se sinal in-
dicador para o homem na sua busca de Deus».

A mensagem de Fátima é uma mensagem de Paz. A 
Rainha da Paz veio pedir-nos a oração pela paz. Isso é algo 
que todos podemos fazer; é ajuda que todos podemos dar, 
respondendo ao apelo daquelas três monjas vindas da Sí-
ria. 

No mês de setembro, a imagem peregrina de Nossa 
Senhora de Fátima estará em Damasco, na Síria, a pedi-
do do Patriarca Melquita e Greco-Católico, Gregório III. 
Acompanhemos essa peregrinação com a nossa oração 
para que o Senhor conceda a paz à Síria e fortaleça os cris-
tãos que aí vivem.

P. Carlos Cabecinhas

Rezar pela paz
é algo que todos podemos fazer
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A Peregrinação das Crianças ao San-
tuário de Fátima voltou este ano, 

nos dias 9 e 10 de junho, a congregar 
milhares de crianças vindas de todo o 
Portugal, em grupos familiares, mas 
sobretudo integradas em grupos pa-
roquiais e de catequese, num total de 
mais de trinta mil meninos e meninas. 
As atividades e celebrações foram vá-
rias ao longo dos dois dias.

No dia 10 de junho, feriado nacio-
nal em Portugal, 150 mil peregrinos 
participaram na Missa presidida por 
D. Francisco Senra Coelho, bispo au-
xiliar de Braga. O tema da peregrina-
ção repercutiu as palavras de Maria 
deixadas em Fátima em 1917, “Rezai, 
rezai muito”, por isso, as crianças fo-
ram convidadas pelo presidente da 
peregrinação a fazer chegar a sua ora-
ção a Deus: “Vamos fazer de todas as 
nossas vozes uma flor que queremos 
fazer chegar ao Céu, pedindo pela 
conversão dos pecadores, pela paz, 
pelo Santo Padre e por todas as nossas 
intenções”. 

No final da Eucaristia o reitor do 
Santuário de Fátima, padre Carlos Ca-
becinhas, anunciou a distribuição de 

uma oferta-surpresa a todas as crianças 
presentes, um livro de orações, intitula-
do precisamente “Rezai, rezai muito”.

Eva Irene Lopszyc, compositora e 
maestrina argentina, compôs e ofereceu 
uma pequena obra infantil para esta pe-

regrinação. Intitulada “Um pedido fez 
Maria”, a obra foi escrita numa lingua-
gem contemporânea para coro e órgão 
e interpretada pela primeira vez na Eu-
caristia de 10 de junho, no momento da 
Preparação do Altar.

Recinto de Oração com novo presbitério

Eva Irene Lopszyc oferece obra musical

A construção do novo presbitério do 
Recinto de Oração do Santuário 

de Fátima tem como fito a celebração 
do Centenário das Aparições, em 2017, 
mas espera-se concluída no próximo 
mês de outubro. “Trata-se de uma inter-
venção importante e necessária que não 
poderíamos deixar de promover”, ex-
plicou o Reitor do Santuário de Fátima, 
padre Carlos Cabecinhas, na jornada de 
apresentação da obra, em março, no iní-
cio dos trabalhos.

O novo presbitério é entendido como 
uma necessidade: “Temos clara consci-
ência do enorme incómodo que este tipo 
de intervenção trará aos peregrinos, não 
só por causa dos condicionalismos no 
uso dos espaços, mas também pelo ine-
vitável ruído que uma obra deste género 
provoca e que compromete o ambiente 
de oração e silêncio, tão característico 
de Fátima. Porém, esta é uma obra ne-
cessária e vamos fazer tudo para que 
não demore senão o tempo estritamente 
necessário”. 

Estaremos perante uma construção 
completamente nova: “Em termos pro-
gramáticos, pretendeu-se uma solução 
funcional mas com expressividade sim-
bólica e qualidade artística. Os percur-

sos interiores pretenderam-se amplos, 
garantindo a movimentação e a valori-
zação da dimensão cénica das celebra-
ções. Para apoio ao funcionamento do 
presbitério, previu-se um conjunto de 
espaços num piso inferior para a Capela 
da Reserva Eucarística, a sacristia, es-
paço de arrumos e sanitários”.

O projeto arquitetónico é da autoria 
do arquiteto grego Alexandros Tomba-
zis, o mesmo autor do projeto da Ba-
sílica da Santíssima Trindade. A nova 
construção, embora não exatamente 
no mesmo local, ficará igualmente de-
fronte da Basílica de Nossa Senhora do 

Rosário e substituirá o presbitério que, 
desde 1982, ocasião da primeira visita 
do Papa João Paulo II a Fátima, marca 
a fisionomia do Recinto de Oração. O 
novo presbitério pretende, no seu con-
junto e em cada um dos seus elementos, 
ser também entendido como uma obra 
de arte e conseguir uma integração har-
mónica no espaço envolvente. 

Apesar dos incómodos, não foi can-
celada nenhuma das peregrinações ou 
atividades agendadas.  Enquanto de-
correm as obras está a ser utilizado um 
altar provisório.

LeopolDina Simões
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A 360 quilómetros da capital do Cea-
rá, Brasil, na Cidade de São Bene-

dito, surge um Santuário que brotou de 
uma semente bem plantada pela visita 
da Imagem Peregrina de Fátima, em 
outubro de 1953, e que nasceu pelas 
mãos de um povo que encontra na Vir-
gem Mãe o espelho para o seguimen-
to a Cristo, acolhendo a mensagem de 
Fátima que é o Evangelho. O Santuário 
Diocesano de Nossa Senhora de Fátima 
da Serra Grande nasceu com o propósi-
to de acolher os peregrinos e de lhe pro-
por a vivência da mensagem de Fátima. 
Pela sua estrutura e espaço pretende ser 
um dos grandes locais de propagação 
da devoção a Nossa Senhora do Rosá-
rio de Fátima e aos Pastorinhos, mensa-
geiros de Nossa Senhora.

O dia 17 de maio de 2015 ficou gra-
vado nos nossos corações. A história de 
superação, de fé e milagres concluiu 
mais um capítulo. Para toda a eternida-
de, ficará marcado, em nossas memó-
rias, o dia em que tivemos a graça de 
consagrar e dedicar o altar da Casa da 
Mãe de Fátima na Serra Grande. 

Todos nos enchemos da alegria do 
Evangelho ao recebermos em nosso 
Santuário a presença ilustre de im-
portantes pastores da Igreja, entre os 
quais, o Núncio Apostólico no Brasil, 
o Excelentíssimo Senhor D. Giovanni 
d’Aniello. O representante de Sua San-
tidade o Papa Francisco alegrou-nos 
ao fazer esta referência à celebração: 
“A liturgia está maravilhosa e o canto 
belíssimo. Estou-me sentindo no pró-
prio Vaticano”. Recebermos, também, 
os emissários do Santuário-Mater de 
Fátima da Cova da Iria, em Fátima, 
Portugal, o seu Reitor, Reverendíssimo 
Padre Carlos Manuel Pedrosa Cabeci-
nhas, e a Reverenda Irmã Ângela de 
Fátima Coelho, Postuladora da Causa 

Nossa Senhora de Fátima com novo santuário no Brasil

de Canonização dos Pastorinhos Bea-
tos Francisco e Jacinta Marto, e Vice-
-Postuladora da Causa de Beatificação 
da Serva de Deus Irmã Lúcia de Jesus e 
do Coração Imaculado.

Em comunhão com Cristo Ressusci-
tado, fizeram-se presentes na celebra-
ção todos os bispos do Ceará, acom-
panhados pelo Arcebispo de Fortaleza, 
D. José Antônio Aparecido Tosi Mar-
ques e os bispos do Piauí, acompa-
nhados pelo Arcebispo de Teresina-PI, 
D. Jacinto Furtado. Cerca de sete mil 
fiéis compareceram à solenidade, con-
tando ainda com representantes de pa-
róquias da Diocese de Tianguá, Ceará, 
peregrinos do Piauí, do Maranhão e de 
outros estados brasileiros.

Hoje podemos, de forma mais con-
creta, compreender os desígnios de 
Deus que nos conduziu para a constru-
ção deste Santuário. Desde a chegada 
da primeira imagem, a cada doação dos 

fiéis, a cada tijolo colocado por meio 
da oferta material e espiritual dos ben-
feitores devotos de Nossa Senhora. Em 
cada ação executada para a concretiza-
ção deste sonho é possível observar a 
mão materna de Nossa Senhora de Fá-
tima que abre caminhos e permite que a 
vontade de Deus, em Cristo Jesus, seja 
realizada.

O Excelentíssimo Núncio, D. Gio-
vanni d’Aniello, consagrou o altar desta 
casa de oração. Nela depositamos, en-
tre outras relíquias, as dos Pastorinhos, 
trazidas pela Reverenda Irmã Ângela 
Coelho que ficaram, também, em ex-
posição permanente. Na imagem vene-
rada na Igreja principal, o Reverendís-
simo Reitor Padre Carlos Cabecinhas 
deixou um Rosário similar ao que está 
na imagem da Capela das Aparições  
na Cova da Iria. Presenteou-o ainda o 
Santuário da Serra Grande com a me-
dalha comemorativa do Santuário da 
Cova da Iria, selando a união entre esta 
longínqua terra e Portugal, dos nossos 
colonizadores, este nosso povo que tem 
em Nossa Senhora de Fátima sua Mãe 
querida que nos une a Portugal. 

Somos gratos a Deus por seu imen-
so amor! Que Nossa Senhora de Fáti-
ma nos guarde sob a proteção do vosso 
Manto Sagrado!

P. Antonio Martins Irineu
Reitor do Santuário Diocesano 

de Nossa Senhora de Fátima da Serra 
Grande São Benedito, Ceará, Brasil
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No dia 17 de maio foi celebrada a XIII Romaria de Fáti-
ma em Porto Alegre, Brasil, em homenagem aos 98 anos 

da aparição de Nossa Senhora, em Fátima, Portugal. Os fiéis 
saíram da Igreja Santa Rosa de Lima trazendo nos ombros a 
imagem Peregrina e dos pastores Jacinta e Francisco, peregri-
nando até o Santuário de Fátima local.

Animados pelo pároco da Igreja Santa Rosa de Lima, pa-
dre Carlos Sebastiany, os peregrinos romeiros cantavam e re-
zavam a Nossa Senhora, agradecendo e fazendo seus pedidos.

A missa foi celebrada pelo arcebispo emérito, D. Dadeus 
Grings, e concelebrada pelo diretor geral da Rede de Esco-
las São Francisco e Reitor do Santuário de Fátima de Porto 
Alegre, padre José Luiz Schaedler, pelos párocos da Igreja 
Divina Misericórdia e da Igreja Santa Rosa de Lima, pelo 
vigário auxiliar do Santuário, padre Inácio Luiz Selbach, no 
Salão de Eventos São Francisco, com a presença de milhares 
de peregrinos. 

Na homilia, D. Dadeus Grings destacou a importância da 
criança e de sua inocência no meio dos adultos, além da sua 
fé. Segundo ele, foi este o motivo que levou Nossa Senhora 
de Fátima a escolher as três crianças portuguesas para contar 
os segredos que mudariam de vez a humanidade. Maria pedia 
às crianças a Oração e a Penitência para a conversão e a Paz 
Mundial. 

O padre José Luiz reforçou as palavras de D. Dadeus Grin-
gs salientando a importância da oração e da caridade para com 
o próximo. Destacou o trabalho realizado nas escolas muni-
cipais, estaduais e particulares da Zona Norte de Porto Ale-
gre, durante os nove dias que antecederam a Romaria: levar a 
mensagem de Jesus Cristo, através de Maria, para às crianças 
e aos jovens; ir ao encontro, como pede o Papa Francisco, de 
milhares de crianças e jovens que puderam fazer suas preces, 
pedidos e agradecimentos aos pés de Maria, dentro das suas 
escolas. O sacerdote agradeceu a presença e participação dos 
romeiros e da comunidade na construção do novo santuário. 
Por fim, convidou todos para a grande inauguração do novo 
Santuário: “Quero lembrar que no dia 17 de maio de 2017 
teremos a inauguração do Novo Santuário de Fátima, no ano 
em que celebramos os 100 anos das Aparições de Nossa Se-
nhora de Fátima”.

Rubens Monteiro  (texto e foto)

Em Porto Alegre, Brasil
XIII Romaria lembra os 98 anos 
da Aparição de Nossa Senhora

Diocese de Ragusa, Itália
Virgem Peregrina,

um regresso muito esperado

A Virgem Peregrina, venerada imagem vinda do Santuário 
de Fátima, voltou à Diocese. Esta é uma tradição que se 

realiza há já sete anos consecutivos, e que este ano decor-
reu em Ragusa, a partir do dia 10 de junho. A peregrinação 
foi marcada por inúmeras iniciativas de espiritualidade e de 
apoio aos doentes e aos que se dedicam a servi-los.

Na quarta-feira, dia 10 de junho, a Imagem vinda do Santu-
ário de Fátima chegou às 19:00 à Praça dos Mártires de Nas-
siriya, ao Hospital Civil da cidade de Ragusa, e foi recebida 
por uma Coroa do Rosário, formada por balões e muitos fiéis, 
ao mesmo tempo que se realizou a Peregrinação das Crianças 
no Santuário de Fátima, em Portugal.

Depois de se lançar no céu a Coroa do Rosário, sinal da 
nossa oração que sobe para Deus, a Imagem percorreu os hos-
pitais da diocese, numa grande e festiva peregrinação, que 
visou sublinhar o Centenário das Aparições. Também está 
prevista uma passagem pela paróquia da Sagrada Família e 
pelo Santuário do Carmo, em Ragusa, com referência ao ano 
dedicado à vida consagrada. [...]

O comando provincial da polícia quis manifestar o seu tes-
temunho à Virgem de Fátima durante a sua Peregrinatio à 
diocese de Ragusa. (...) Teve um significado especial a procis-
são a todas as enfermarias do Hospital Civil, com os membros 
da Capelania Hospitalar e os Voluntários da  AVO (“Associa-
zione Volontari Ospedalieri”): a bênção dos doentes trouxe 
uma mensagem de esperança e de conforto.

Outro momento importante foi a peregrinação ao Mostei-
ro das Carmelitas Descalças. A Imagem da Virgem Peregri-
na esteve, também, no  Hospital Maria Paternò Arezzo, onde 
foi feita a bênção dos doentes nas enfermarias, animada pela 
Capelania Hospitalar e pelos voluntários da AVO. A Virgem 
voltou à paróquia da Sagrada Família em Ragusa, onde esteve 
durante todo o dia de terça-feira, 16 de junho, para permitir a 
peregrinação das crianças e das suas famílias. [...]

A Peregrinação da Imagem Peregrina da Senhora de Fáti-
ma terminou no dia 20 de junho, na cidade de Vittoria, onde 
foi recebida pela primeira vez e permaneceu durante três dias 
na Paróquia de São Francisco de Paola,  envolvendo toda a 
cidade nas atividades e celebrações planeadas. Tanto em Vit-
toria como em Ragusa houve um grande envolvimento das 
crianças e das suas famílias.

P. Giorgio Occhipinti
Conselheiro Nacional do Apostolado Mundial de Fátima

Diretor Diocesano para a Pastoral da Saúde



2015/08/13 5

Um novo santuário dedicado a Nos-
sa Senhora de Fátima foi erigido 

em Imjingak, perto da linha de demar-
cação militar entre a Coreia do Sul e a 
Coreia do Norte. No dia 6 de maio de 
2015, Mons. Peter Lee Ki-Heon, bispo 
da diocese de Uijeongbu, acompanha-
do de outros bispos, sacerdotes e uma 
grande assembleia dos fiéis, presidiu 
à dedicação do novo templo. O proje-
to de edificar um santuário neste lugar 
era um sonho antigo do Apostolado 
Mundial de Fátima na Coreia do Sul. 
Remonta a 1974, quando os membros 
desta organização decidiram fazer uma 
peregrinação justamente à fronteira da 
Coreia do Norte, a 13 de maio, para 
celebrar uma missa em honra de Nos-
sa Senhora de Fátima em prol da paz e 
da reunificação da Península Coreana. 

Santuário da Paz dedicado
a Nossa Senhora de Fátima na Coreia do Sul 

Esta iniciativa, que, mais tarde, se tor-
nou um evento anual com a participa-
ção de milhares de pessoas, fez surgir 
a ideia de construir o Santuário da Paz, 
dedicado a Nossa Senhora de Fátima.

No entanto, o projeto só em 1983 
ganharia um impulso real após uma 
generosa doação recebida para esse 
efeito. A construção, porém, não pôde 
levar-se a cabo. O local escolhido para 
a construção do santuário era uma zona 
de operações militares, onde não eram 
permitidas construções. Apesar disso, 
os membros do Apostolado Mundial 
de Fátima não desistiram e mantiveram 
vivo o sonho durante mais de 30 anos. 
Por fim, em 2012, comprou-se uma 
franja de terreno num local não muito 
longe da linha fronteiriça entre as duas 
Coreias, e foi assim possível obter a 

necessária permissão do governo core-
ano e do Bispo da diocese para iniciar 
a construção.

O novo templo, cheio de referências 
decorativas à história e à mensagem de 
Fátima, é um edifício de dois pisos no 
subsolo com capacidade para acomo-
dar grandes grupos de peregrinos. O 
painel por detrás do altar-mor da igre-
ja representa a visão da Irmã Lúcia em 
Tuy, Espanha. As relíquias dos Beatos 
Francisco e Jacinta Marto, um presente 
da Postulação em Fátima, foram tam-
bém colocadas neste santuário para ve-
neração.

Este santuário é, agora, visitado por 
muita gente da Coreia do Sul. O Reitor 
e um grupo de Irmãs religiosas estão lá 
para acolher os peregrinos e ajudá-los 
nas suas necessidades espirituais por 
meio da Santa Missa, da recitação do 
Rosário, da Adoração ao Santíssimo 
Sacramento, do programa do Primeiro 
Sábado, de retiros, etc. É uma casa de 
oração pela paz e para promover a de-
voção ao Imaculado Coração de Maria.

 O Apostolado Mundial de Fátima 
foi introduzido na Coreia do Sul em 
1964 por Mons. Anton Trauner, um jo-
vem missionário alemão. A sede nacio-
nal da organização está situada na dio-
cese de Busan e é dirigida pelas Irmãs 
do Imaculado Coração de Maria, uma 
congregação religiosa coreana fundada 
por Mons. Trauner. 

Nuno Prazeres 
Diretor do Apostolado Mundial de 
Fátima, Secretariado Internacional

A 7 de maio, no final da conferência que inaugurou o Fórum Internacional de Mariologia, que 
decorreu em Roma em inícios de maio, o Cardeal D. Ângelo Amato, prefeito da Pontifícia 

Congregação da Causa dos Santos, leu a seguinte comunicação: “o Papa Francisco aprovou a 
celebração do 24.º Congresso Mariológico Mariano Internacional na cidade de Fátima, orga-
nizado pela Pontifícia Academia Mariana em colaboração com os responsáveis do Santuário”.

“O Congresso, que terá lugar de 6 a 11 de setembro de 2016, terá por tema: ‘O acontecimen-
to de Fátima, cem anos depois. História, mensagem e atualidade’”, divulgou D. Ângelo Amato.

Fátima acolherá assim a 24.ª edição do mais importante momento internacional de reflexão 
na área da Mariologia, com temática em específico a incidir no acontecimento de Fátima. 

Recorde-se que, no cinquentenário das aparições de Fátima, em 1967, teve lugar em Portu-
gal, com iniciativas em Lisboa e em Fátima, a 5.ª edição deste Congresso Mariológico Mariano 
Internacional, sobre o tema  “De Primordiis Cultus Mariani – Mariologia Patrística”. 

Santo Padre aprova Congresso Mariológico Mariano
Internacional em Fátima
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Imagem Peregrina de Fátima no Líbano

Na manhã de 17 de junho, o Vice-
-Reitor do Santuário de Fátima, 

padre Vítor Coutinho, recebeu a dele-
gação do Líbano que acompanhou a 
Imagem Peregrina de Nossa 
Senhora de Fátima a este país, 
que visitou, de 12 e 16 de ju-
nho de 2015. 

Muçulmanos e Católicos re-
zaram juntos diante da Imagem 
de Nossa Senhora. Logo que 
chegou ao Líbano a Imagem 
Peregrina de Nossa Senho-
ra de Fátima foi transportada 
para o Convento de Santo An-
tónio, onde a esperava o Nún-
cio Apostólico. Dali desceu ao 
Patriarcado Maronita, onde se 
encontravam milhares de pes-
soas, entre as quais 50 bispos e 
2 patriarcas.

Durante os cinco dias em 
que esteve no Líbano, a Ima-
gem Peregrina percorreu todos 

os patriarcados das Igrejas Católicas: 
Maronita, Siríaco, Melquita e Armeno. 
Um dos pontos altos desta visita foi a 
sua ida ao Palácio Presidencial, onde 

esteve durante 15 minutos e ao Parla-
mento, em que permaneceu durante 20 
minutos. Nestes locais os padres reza-
ram a Nossa Senhora pela libertação e 

pela paz.
Todos os meios de comu-

nicação do Líbano se mobili-
zaram para fazer a cobertura 
mediática deste evento. Tudo o 
que disse respeito a esta visita 
da Imagem Peregrina de Nossa 
Senhora ao Líbano foi transmi-
tido em direto nas televisões e 
rádios locais.

As irmãs Carmelitas do Lí-
bano fizeram adoração contí-
nua durante estes dias em que 
a Imagem Peregrina esteve no 
Líbano, pedindo a intercessão 
de Nossa Senhora para acabar 
com a guerra entre muçulma-
nos e católicos naquele país.

Sandra Dantas

Cinco Dias maravilhosos com Nossa Senhora de Fátima no Líbano

Prossegue a história de amor ao Imaculado Coração de Maria

Nunca teríamos sonhado com uma 
alegria que nos vem do alto, em 

plena chuva de amor, num verdadeiro 
esponsal mariano no Líbano. Cinco 
dias luminosos, cinco dias de céu, cin-
co dias para sempre gravados nas me-
mórias, nas almas e nos corações deste 
país e do seu povo, graças à celebração 
da visita da imagem de Nossa Senho-
ra de Fátima que, de Portugal, veio ao 
Líbano.

As palavras são impotentes para des-
crever como Nossa Senhora de Fátima 
encheu de alegria os corações de todos 
os que a visitaram. Calafrios invadi-
riam aquele que visse como ela juntou 
as pessoas, e lágrimas de alegria correr-
-lhe-iam pela face, ao sentir a imensa 
alegria e o intenso amor que tinham 
por ela! Os seus sorrisos iluminaram o 
mundo e os corações de quem neles pu-
sesse os olhos. Era um género diferente 
de alegria, justamente o tipo de alegria 
ao qual se não pode equiparar nenhuma 
alegria terrena. Um género de alegria 
tão genuína, tão avassaladora, que os 
corações se sentiam como se estives-
sem prestes a explodir. Um género de 
alegria tão grande, que os nossos cora-
ções se sentiam como que demasiado 

pequenos para conter toda esta alegria 
que vem de Nossa Senhora, toda esta 
alegria que é Nossa Senhora. 

A consagração começou no Líbano 
e chegou a Sharjah nos Emirados Ára-
bes Unidos! O Coração Imaculado de 
Maria triunfa em Sharjah! A Rainha 
dos Céus e da Terra entrou na Igreja de 
S. Miguel com a luz do sol a irradiar do 
Seu rosto. O sacerdote revelou as três 
partes do Segredo de Fátima e asseve-

rou a existência do inferno e a realidade 
da justiça divina. Alertou igualmente 
para a presença de falsas tendências 
na Igreja. No final da missa, a estátua 
de Nossa Senhora de Fátima foi leva-
da aos ombros dos crentes; a Igreja, a 
Juventude do Emanuel, o mundo e a 
família foram consagrados ao Coração 
Imaculado de Maria. Aleluia.

Suzy El Hage
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Emigrante português oferece 365 imagens
de Nossa Senhora de Fátima

A expansão da devoção a Nossa Senhora de Fátima 
pelo mundo deve-se também muito aos emigrantes 
portugueses, os quais, junto com outros elementos 

identitários da cultura portuguesa, levam consigo, para as 
terras e comunidades que os acolhem, este sentir mariano 
que carateriza o povo cristão português, um viver expresso 
de modo especial no amor consagrado a Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima. 

José Câmara é mais um caso. Madeirense, casado, pai 
de dois filhos, viveu grande parte da vida na África do Sul, 
dedicado ao ramo imobiliário. Ao reformar-se, propôs-se 
“agradecer ao Céu, como na Parábola dos Talentos, tudo o 
que de bom a vida [lhe] tinha reservado”. 

Decide-se a incrementar a devoção a Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima na África do Sul, de uma forma original, 
com a oferta de 12 imagens de Nossa Senhora de Fátima – 
tantos quantos os meses do ano – a 12 igrejas da África do 
Sul e anuncia, de forma anónima, esse objetivo pessoal ao 
semanário católico “The Southern Cross”. 

A notícia data de 9 de janeiro de 2013; as paróquias ou 
comunidades católicas interessadas teriam de manifestar o 
desejo em receber uma imagem até 1 de fevereiro, para um 
endereço de e-mail. 

O que acontece de seguida é apenas o início de um mo-
vimento que terminaria dois anos depois, em 2015, e que 
totalizaria a oferta de 365 imagens de Nossa Senhora de 
Fátima. 

À primeira divulgação no “The Southern Cross” res-
ponderam 63 paróquias. O benemérito decide-se então ofe-
recer não 12 mas 13 estátuas, “porque Nossa Senhora apa-
receu a primeira vez a 13 de maio”. O propósito inicial foi 
assim reequacionado e haveria de o ser outras vezes, porque 
os pedidos multiplicaram-se. 

O jornal sul-africano acompanhou a evolução da his-
tória da oferta do português “que não quer ser nomeado”. 
Alguns dos títulos das reportagens foram: “Mais nove está-
tuas oferecidas”, “Mais estátuas de Fátima oferecidas – O 
objetivo é oferecer uma centena”, “Imagens de Fátima ago-
ra para escolas”.

A instituição Nazareth House, em Port Elisabeth, ajuda 
à divulgação desta iniciativa particular e distribui 25 ima-
gens. A Sociedade de Padres de São Pio X em África desen-
volve o projeto a partir da África do Sul para os países onde 
tem missão: África do Sul, Gabão, Quénia, Nigéria e Zim-
babué. Chegam também os pedidos particulares, sobretudo 
de famílias ou de pessoas com doença. A primeira oferta 
pessoal é feita a um bispo irlandês residente em Tzann, jun-
to do Zimbabué. “Como dizer não?”, recorda José Câmara, 
de 74 anos, emocionado. 

A oferta das imagens, em diversos tamanhos, implicou 
pois certamente um investimento pessoal de tempo, para 
além do investimento monetário, não apenas na aquisição 
da estátua, a uma fábrica de Fátima, Portugal, mas também 
em correspondência e outra logística, já que a iniciativa ga-
nhou amplitude mundial.

“Sou português. Divulgar esta importante devoção é o 
meu objetivo, em especial a devoção da oração do Rosário, 
como Nossa Senhora pediu em Fátima. O meu tempo é de-
dicado a isto”, conta José Câmara, que reside de novo em 
Portugal, em Cascais.

As 365 imagens de Nossa Senhora de Fátima – tantas 
quantos são os dias do ano – chegaram longe. Foram en-
viadas ou entregues pessoalmente estátuas em 21 países, às 
mais diversas instituições – paróquias, conventos, escolas, 
prisões, hospitais – e a particulares. 

A correspondência, recebida por correio ou por internet 
atesta a receção das imagens e manifesta o agradecimento 
das instituições e das pessoas, com testemunhos escritos e 
fotografias.

Como ilustraremos este artigo? José Câmara não quer 
ser fotografado; o seu projeto é que é importante, não ele. 
Talvez o ilustre com uma fotografia da Imagem de Nossa 
Senhora de Fátima? “Isso é que seria bonito, é Ela quem 
queremos tornar conhecida”. Combinado!

LeopolDina Simões
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IV Congresso Eucarístico Nacional agendado para Fátima
Entre 10 e 12 de junho de 2016, 

Fátima acolhe a realização do IV 
Congresso Eucarístico Nacional, uma 
iniciativa da Conferência Episcopal 
Portuguesa (CEP) que, para a sua orga-
nização e execução, conta com o apoio 
do Santuário de Fátima e do Secretaria-
do Nacional do Apostolado da Oração 
(AO).

“Viver a Eucaristia, fonte de mise-
ricórdia” é o tema-lema do congresso, 
situando-se assim esta ação no contexto 
do Ano Jubilar da Misericórdia, con-
vocado pelo Papa Francisco, e da cele-
bração do Centenário das Aparições de 
Fátima, sendo a misericórdia uma das 
dimensões-chave da mensagem de Fá-
tima.

No momento da apresentação do IV 
Congresso Eucarístico Nacional à co-
municação social, a 14 de julho, a orga-
nização destacou a pertinência do tema 
como resposta aos apelos do Santo 
Padre: “O Papa Francisco, desde o iní-
cio do seu pontificado, tem acentuado 

muito a necessidade de nos abrirmos à 
misericórdia de Deus e de sermos mise-
ricordiosos com todos”. 

“A mensagem de Fátima está inti-
mamente ligada à Eucaristia tanto no 
que diz respeito às aparições do Anjo, 
em 1916, como às de Nossa Senhora, 
em 1917, e, depois, em Pontevedra 
(1925-1926) e em Tuy (1927-1929), na 
vizinha Espanha, quando a Irmã Lúcia 
vivia em comunidades das Irmãs Doro-
teias”. Daí também o relevo da opção 
pelo Santuário de Fátima como local 
para a realização desta quarta edição. 

Aberta à participação de todos os 
interessados, a iniciativa “destina-se 
especialmente aos agentes pastorais, 
que, nas paróquias e noutras comuni-
dades, exercem diversos ministérios e 
serviços: sacerdotes, diáconos, leigos 
e membros de institutos de vida consa-
grada”. Os próprios bispos portugueses 
anunciaram que as jornadas pastorais 
do episcopado de 2016 consistirão na 
participação neste congresso.

LeopolDina Simões
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Em mais uma iniciativa do Santuário 
de Fátima, realizada no contexto 

do programa oficial do Centenário das 
Aparições, as escolas católicas portu-
guesas são convidadas a participar num 
concurso multidisciplinar que culmina-
rá com uma sessão cultural, por ocasião 
da III Peregrinação Nacional a Fátima 
das Escolas Católicas, a 21 de outubro 
de 2016.

A dinamização desta iniciativa, aber-
ta a todas as escolas católica e gratuita, 
está a cargo de uma Comissão Orga-
nizadora constituída por elementos do 

Santuário de Fátima envolve escolas
no Centenário das Aparições

Santuário de Fátima, do Secretariado 
Nacional da Educação Cristã e da As-
sociação Portuguesa das Escolas Cató-
licas.

A moldura temática proposta será a 
do sétimo ciclo do Itinerário Temático 
para o Centenário das Aparições, que 
tem como acontecimento de referência 
a aparição de outubro de 1917, como 
frase inspiradora a de Nossa Senhora 
“Sou a Senhora do Rosário” e como 
tema pastoral “O Senhor fez maravi-
lhas”.

LeopolDina Simões


