
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSOS DIÁRIOS 
#peregrinopelocoração 
 
 
 

FORMAR UM CORAÇÃO DE DISCÍPULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

4. 
Discípulo testado pelos 
homens, atestado por 
Deus  



Fátima lança-te o desafio de uma peregrinação mais essencial: o caminho 
é interior e poderá levar-te muito longe dentro de ti mesmo, ao encontro 
do santuário do teu íntimo onde Deus está presente para ti. Fazeres-te 
peregrino pelo coração é procurares viver interiormente o que a 
experiência da peregrinação suscita e realiza. Fátima chama-te. Mesmo 
podendo já, neste agosto, vir ao Santuário, faz connosco esta 
peregrinação interior, cada dia, para mais profundamente viveres a 
aparição de agosto. 

Visitando a narrativa que Lúcia faz daqueles dias de agosto, entre 13 e 19, 
quando a aparição de facto aconteceu, descobriremos como Deus não 
falta aos seus filhos. Hoje, continuando neste itinerário de dar forma 
discipular ao teu coração, és chamado a descobrir que quando és posto à 
prova pelos homens, Deus prova que tu és seu discípulo. 

 

Neste agosto, Fátima convida-te a seres peregrino pelo coração. Hoje, é-
te garantido que quando és testado, posto à prova pelos homens, no teu 
coração, Deus te atesta, prova que tu és seu discípulo e Ele o teu Senhor. 

 

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os 
que não creem, não adoram, não esperam e não Vos amam. 

 

Em Fátima, a Mãe já espera os seus filhos, os discípulos de seu Filho. 
Podendo ou não vir, neste agosto, o Santuário propõe-te seres peregrino 
pelo coração, para dares ao teu coração a forma de um coração de 
discípulo. É pelo coração que és chamado a peregrinar como discípulo até 
ao coração de Deus. Procura silenciar o teu coração, para nele ouvires 
Aquele que aí habita, para viveres a experiência da comunhão íntima com 
Ele. 

É a luz do coração de Deus que brilha no coração imaculado de Maria, a 
primeira discípula, que em Fátima se oferece como lugar de encontro 
entre Deus e os seus filhos. Procura o silêncio. 

 

Na aparição dos Valinhos, a 19 de agosto, depois de pedir aos pastorinhos 
que rezem o terço todos os dias e que vão todos os 13 até outubro à Cova 
da Iria, a Senhora promete: 

 



No último mês, farei o milagre, para que todos 
acreditem.» 

 

 

Duvidavam dos três pastorinhos, duvidavam que fosse verdade o que 
diziam das aparições. Testavam-nos, punham-nos à prova, perseguiam-
nos, até presos tinham sido. Não acreditavam neles nem no que 
afirmavam. 

O sofrimento que a incompreensão e as acusações de tantos à sua volta 
lhes causava levara-os a pedir um sinal que certificasse a sua credibilidade 
aos olhos dos outros, que atestasse que era verdade o que diziam, e que 
eram verdadeiros, não mentiam. 

Peregrino pelo coração, experimentas esta prova, a dúvida, a 
desvalorização, o desprezo e o gozo até, por te declarares discípulo de 
Jesus? Como vives a prova, quando os homens te testam? 

No acontecimento extraordinário das aparições, o sinal será igualmente 
extraordinário, um milagre. Mas não será logo. «No último mês, farei o 
milagre, para que todos acreditem». Até outubro, terão ainda que 
suportar a prova da suspeita. Depois, o milagre do sol atestará que são 
autênticos e que é verdade o que dizem. 

 

Escuta este passo do evangelho de Lucas | Lc 11,29: 

 

29Como as multidões afluíssem em massa, começou a 
dizer: “Esta geração é uma geração perversa; pede um 
sinal, mas não lhe será dado sinal algum, a não ser o de 
Jonas”.» 

 

O sinal de Jonas, que ao fim de três dias no ventre da baleia é dado à 
costa para pregar a Nínive a conversão, prefigura a ressurreição de Jesus 
de entre os mortos ao terceiro dia. Este é o grande sinal em que os 
discípulos acreditam e que acredita os discípulos aos olhos dos outros que 
duvidam. Como peregrino pelo coração, o teu modo de viver atesta que 
acreditas na vitória da vida sobre a morte? O sinal que te atesta como 
discípulo, quando a dúvida dos outros te testa, é a tua própria vida que, 

« 

« 



vivida em comunhão com Cristo, se torna sinal que Ele próprio dá, é Ele 
em ti. 

Ordinariamente, Deus não atesta a autenticidade dos seus discípulos pelo 
extraordinário de um milagre exteriormente convincente, como o do sol 
em Fátima a 13 de outubro. Atesta-o pelo trabalho, extraordinário sim, 
mas discreto, subtil e transparente da graça, que atua secretamente nos 
corações que se lhe abrem livremente. E esses corações de discípulo, assim 
formados, habitados, é que são o sinal de Jonas: manifestam, à vista de 
todos, por um modo de viver extraordinário, diferente, profético, em 
contraponto com os critérios ordinários do mundo, atestam que Cristo se 
ergueu, límpido, claro e luminoso como o sol nascente, ao amanhecer do 
terceiro dia, vitorioso sobre a morte. 

Peregrino pelo coração, vives desta luz, convicto de que ressuscitarás? 

 

 

Meu Deus, és o habitante íntimo do meu coração 
e chamas-me a tornar-me peregrino pelo coração 
para aí me encontrar contigo. 
Quando, como discípulo do teu Filho, sou posto à prova pela 

dúvida dos homens, 
ajuda-me a abrir mais e mais o coração ao trabalho interior da 

graça do Ressuscitado 
para que a minha vida de todos os dias extraordinariamente 

ateste 
que Ele é o meu mestre e senhor, o meu tudo. 
Sou peregrino pelo coração, torna discipular o meu coração. 
Quero peregrinar pelo coração 
até ao coração da tua mãe, minha mãe, Nossa Senhora do 

Rosário de Fátima. 
No seu coração, és tu que esperas o meu coração. 
Faço-me peregrino pelo coração: pelo meu coração irei  
e no coração imaculado da Mãe ouvirei o bater misericordioso 

do teu coração. Ámen. 
 

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós 
entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e 
na hora da nossa morte. Ámen. 

+	



Mãe do céu, está atenta à voz das súplicas do mundo em 
tribulação. Atende o grito dos pobres e dos doentes, dá 
conforto e esperança a todos os que sofrem, dá força e 
compaixão a todos os que cuidam e trabalham. Dá a paz ao 
mundo. No teu imaculado coração, sê, para todos os teus 
filhos, refúgio e caminho para Deus. 

Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. 
São Francisco e Santa Jacinta Marto, rogai por nós. 

 

 

Nossa Senhora vela por ti ao longo do caminho desta peregrinação pelo 
coração. Mantém-te aberto à graça do Ressuscitado que atesta a 
verdade do teu coração de discípulo à vista do mundo. Até amanhã. 


