
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSOS DIÁRIOS 
#peregrinopelocoração 
 
 
 

ABRIR O CORAÇÃO 
AO NOVO DE DEUS 

TRIDUUM DE MAIO 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

3. 
Acolher-se na luz 
que é Deus  



Neste maio, Fátima continua a lançar-te o desafio de uma peregrinação 
interior. Quer peregrines ou não com os pés até ao Santuário de Fátima, 
aceita fazer este caminho de uma peregrinação essencial até ao mais 
íntimo de ti mesmo onde Deus espera por ti.  

É a luz da Páscoa que brilhou em Fátima que te chama a levantar para 
peregrinares pelo coração até ao coração de Deus. No coração de Maria, 
estendido para ti, abre-se já um caminho para Deus, como o raiar da 
aurora de um dia novo — o novo de Deus. Abre-te ao apelo desta luz. 
Prepara-te para partir. 

 

Porque te ama com um amor infinito, Deus desafia-te a horizontes 
grandes e belos que te levem a transcenderes-te. Deus quer fazer da tua 
vida uma obra de arte. Silencia o teu coração. Dispõe-te para acolher em 
ti a luz pela qual Deus quer moldar e conduzir o que és à plenitude da 
felicidade e da alegria. 

 

Ontem, escutavas a pergunta radical de Nossa Senhora a Lúcia, Francisco 
e Jacinta: «Quereis oferecer-vos a Deus?» «Sim, queremos», responderam, 
totalmente dispostos a doarem-se para colaborar com o dom de Deus. 
Continua a escutar o relato que Lúcia fez da aparição de 13 de maio. 
Maria não ilude os três sobre a exigência do desafio, mas assegura que, 
àqueles que se entregam, Deus garante a sua graça e companhia fiel. 

 

— Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus 
será o vosso conforto. 
Foi ao pronunciar estas últimas palavras que abriu pela 
primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão 
intensa, como que reflexo que delas expedia, que 
penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, 
fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa 
luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos 
espelhos.» 

 

Coloca-te nesta cena, no lugar de Lúcia, Francisco e Jacinta. O que os três 
viveram lembra o que aconteceu com Jesus no Monte Tabor: «enquanto 
rezava, o aspeto do seu rosto modificou-se e as suas vestes tornaram-se 
de uma brancura fulgurante» e do Céu ouviu-se uma voz que disse: «Este 

« 



é o meu Filho muito amado. Escutai-o». Aquela transfiguração, na qual os 
discípulos, Pedro, Tiago e João viram Jesus na luz da glória do Pai, 
confortou-os diante da perspetiva da Paixão e morte de Jesus, fortaleceu-
os na esperança e na certeza da vitória do amor fiel de Deus sobre o mal, 
o sofrimento e as dificuldades e a morte. Aqueles momentos, embora 
breve devem ter tido sabor a eternidade, a plenitude. 

 

Abre o teu coração, aqui e agora a ser transfigurado pela luz de Deus. 
Deixa que ele te envolva no seu amor e te revele quem és, na tua verdade 
mais profunda, no sonho que tem para ti. O seu amor e a sua graça são 
eternos, jamais te abandonarão, mesmo no meio dos vales sombrio e 
sofridos da vida. 

 

 

Virgem Maria, Senhora cheia de luz 
Que em Fátima abriste as tuas mãos maternas 
E delas refletiste a luz abundante e intensa de Deus 
Que me diz quem sou e para o que sou, 
Ajuda-me, como tu e como Lúcia, Francisco e Jacinta 
A abrir confiante o meu coração à luz que Deus é 
Para que ele me transfigure, fazendo da minha vida 

transparência do seu amor. 
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