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A ADORAÇÃO NA MENSAGEM DE FÁTIMA 

Ave cheia de graça
Sois invocada pelos pecadores

Como Virgem clemente

rocha@salesianos.pt              www.adma.salesianos.pt

1. APRESENTAÇÃO                                      

Continuamos o caminho de 
preparação para o Centenário das 
Aparições de Nossa Senhora em 
Fátima. Escreveu Paul Claudel: 
“Fátima é o maior acontecimento 
religioso da primeira metade 
do século XX, uma explosão 

transbordante do sobrenatural neste mundo prisioneiro da matéria”.

A luz, a beleza, a alegria das aparições remetem para o próprio mistério 
de Deus, que se faz presente no anjo e em Maria. É necessário, por isso, 
perguntar quem é o Deus que suscita tal acontecimento e qual e a atitude 
a adotar diante dele: o Deus da Páscoa é o Deus Trindade; as três crianças 
darão o seu testemunho teologal como atitude de adoração” (Eloy Bueno de 
La Fuente). 

Queremos   encontrar nesta catequese um espaço vivo de Adoração servindo- 
-nos dos textos dos pastorinhos apresentados na catequese anterior.

P. J. Rocha Monteiro

2. EXPERIÊNCIA DA ADORAÇÃO PELOS PASTORINHOS

Adorar era viver no clima de Deus, nesse ambiente sobrenatural criado pelo 
anjo que deixava sempre nos pastorinhos, uma ânsia de fazer cada vez mais 
sacríficos pelos pecadores. 



Recordemos, de uma forma particular, a aparição no Poço do Arneiro, no 
quintal da casa de Lúcia, quando os pastorinhos estavam a brincar: “Que 
fazeis? Orai! Orai muito! Os Corações de Jesus e Maria têm sobre vós 
desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente orações e sacrifícios”.  

3. EXPRESSÃO ORANTE 

“Faz da tua vida um contínuo ato de amor e oferece ao Senhor toda a tua 
existência dando-Lhe contínuo louvor por toda a beleza da vida e das coisas! 

Deixa-te suster pelos braços da Sua ternura, permanece dentro d’Ele e d’Ele 
recebe tudo. Nas dificuldades, não te esqueças: só Deus permanece e não 
faltará com nada a quem n’Ele confia! 

Deus criou-nos para algo e a verdadeira caridade consiste em fazer com que 
todos os que nos rodeiam passem a vida feliz. Por isso, que a tua vida seja um 
tecido de fé e generosidade, na certeza de que só uma coisa não desaparece: 
o bem que tenhas feito! 

Que o teu coração não se limite a um número reduzido de pessoas, mas ao 
mundo inteiro. 

(…)! Faz da tua vida uma contínua ação de graças ao Senhor e tem presente, 
em todas as tuas ações, que estás neste mundo como num grande templo! 
Trabalha com toda a alma para que a vida de Cristo que vive em ti, resplandeça 
em todas as tuas obras.

Que todos O conheçam e O amem! E tudo, sempre, para maior glória de 
Deus, que é o fim para que nos pôs neste mundo! Amar e mais amar, o amor 
vence tudo! Pede sem cessar este amor!” (Sta. Rafaela Maria)

3.1 Só a Deus adorarás
• Adorar é um ato de fé, de abandono.
• Adorar é dar a vida, o tempo.
• Adorar é fonte de amor (ler os escritos de S. João Evangelista)
• Adorar é caminhar na oração mística.



“A profissão de fé num só Deus, em três pessoas, é considerada, acertada-
mente, como a caraterística específica da fé cristã em Deus” (Cardeal Walter 
Kasper).  

“Aos irmãos ama-se. Mas a Deus 
adora-se. E só a Deus Se adora. 
Adoração e amor numa perfeita 
simbiose que tornam específica e 
intensa a nossa relação com quem 
sabemos que nos ama de uma 
forma única e diferente de qualquer 
outra” (Luís rocha e Melo). É assim o 
amor que expressamos à Santíssima 

Trindade e a Jesus na Eucaristia. O homem como ser finito tem na prostração 
a atitude orante que mais se identifica com o que ele é diante de Deus.

Ó Deus santo

Ó Deus forte

Ó Deus imortal

Tende piedade de nós

3.2 A adoração fundamental batismal 
Pela adoração percebemos que somos “d’Ele pedra viva, rejeitada pelos 
homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus”(1 Ped2,4).

Deus santo não está contaminado com o pecado humano e, por isso, pode 
amar até ao extremo da misericórdia.



4. AMOR TRINITÁRIO

“Quando gizámos o itinerário espiritual e pastoral do Centenário na base da 
simbólica do candelabro com as sete lâmpadas, pude então escrever a este 
respeito: “A primeira luz deste candelabro espiritual é a da Beleza do Rosto de 
Deus, do seu Amor Trinitário, no qual os pastorinhos foram introduzidos 
pelo Anjo e pelas mãos de Nossa Senhora, suscitando neles o encanto, o 
gosto e o gozo da presença de Deus, que se exprimiam em adoração. 

“Nós estávamos a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos. 
Como é Deus!”; “Gosto tanto de Deus!” — Exclamava o Francisco. 

Na simbólica bíblica do candelabro, a luz da adoração alimenta toda a outra 
luz. É a chama central na qual as outras se acendem” 

“À crise de Deus só se pode responder com a paixão por Deus”, escreveu J. 
B. Metz. 

O desafio é pois ajudar a descobrir a beleza, o encanto e o gosto de Deus, no 
seu amor trinitário universal, que foram dados a conhecer e experimentar, 
por graça extraordinária, aos pastorinhos e que constituíam o cerne da sua 
adoração e os abriu à universalidade do amor.

Este é o grande desafio para a transmissão da fé cristã hoje e também para a 
pastoral e a espiritualidade de Fátima (Don António Marto).

4. COMPROMISSO

Serei fiel à Adoração nas primeiras Sextas-feiras de cada mês.


