Imagem Peregrina

Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima
Feita segundo indicações da Irmã Lúcia, a primeira Imagem Peregrina de Nossa Senhora
de Fátima foi oferecida pelo bispo de Leiria e coroada solenemente pelo arcebispo de
Évora, em 13 de maio de 1947. A partir dessa data, a Imagem percorreu, por diversas
vezes, o mundo inteiro, levando consigo uma mensagem de paz e amor.
A génese deste percurso remete-nos para o ano de 1945, pouco depois do ﬁnal da 2.ª
Guerra Mundial, quando um pároco de Berlim propôs que uma imagem de Nossa
Senhora de Fátima percorresse todas as capitais e cidades episcopais da Europa, até à
fronteira da Rússia. A ideia foi retomada em abril de 1946, por um representante do
Luxemburgo no Conselho Internacional da Juventude Católica Feminina, e, no ano
seguinte, no preciso dia da sua coroação, teve início a primeira viagem. Depois de mais
de meio século de peregrinação, em que a Imagem visitou 64 países dos vários
continentes, alguns deles por diversas vezes, a Reitoria do Santuário de Fátima
entendeu que ela não deveria sair mais, a não ser por alguma circunstância
extraordinária. Em maio de 2000, foi colocada na exposição Fátima Luz e Paz, onde foi
venerada por dezenas de milhares de visitantes. Passados três anos, mais precisamente
no dia 8 de dezembro de 2003, solenidade da Imaculada Conceição, a Imagem foi
entronizada na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, tendo sido colocada
numa coluna junto do altar-mor. A Imagem voltou a sair no dia 12 de maio de 2014,
primeiramente para uma visita às comunidades religiosas contemplativas existentes em
Portugal, que decorreu até ao dia 2 de fevereiro de 2015, e depois a todas as dioceses
portuguesas, de 13 de maio de 2015 a 13 de maio de 2016. Estas visitas tiveram como
objetivo envolver as comunidades contemplativas e as dioceses de Portugal na
celebração do Centenário das Aparições de Fátima.
A ﬁm de dar resposta aos imensos pedidos provenientes de todo o mundo, foram,
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entretanto, feitas várias réplicas da primeira Imagem Peregrina, num total de treze.
De todos os lados chegam relatos extraordinários da presença da Imagem Peregrina, de
multidões que acorrem à sua passagem, de participações nunca antes veriﬁcadas nas
várias celebrações, de um grande número de penitentes que se abeiram do sacramento
da reconciliação, da aﬂuência de todo o género de pessoas: crianças, jovens, adultos e
idosos, de diferentes contextos sociais e mesmo conﬁssões religiosas diversas; em
suma, relatos de signiﬁcativos frutos pastorais e de abundantes graças alcançadas.

Guião da Visita da Imagem Peregrina às Dioceses de Portugal
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