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FRANCISCO E JACINTA

Ó meu Jesus eu amo-Vos. Doce coração de Maria, 
sede a minha salvação. (Pastorinho Francisco)
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1. APRESENTAÇÃO

«O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, porque o homem 
foi criado por Deus e para Deus; e Deus não cessa de atrair para si o homem, 
e só em Deus o homem encontrará a verdade e a felicidade que não cessa de 
buscar» (CIC 27). 

Eis o manancial donde brota a força da oração. Como dois anéis 
entrelaçados. Assim aparecem Deus e o seu povo nas páginas da Sagrada 
Escritura. Deus elegeu o seu povo. Alimentou-o e guiou-o. Chamou-o à 
sua intimidade. E ofereceu-lhe de novo o seu perdão, sempre que o povo 
esqueceu a aliança primeira. 

“A existência humana é como uma “longa noite de combate e oração, 
habitada pelo desejo de bênção divina” que, recebida “com humildade” através 
da “misericórdia” de Deus, dá uma nova identidade à pessoa” (Bento XVI).



Nesta catequese mariana n.º 27 vamos procurar sentir a força que tinha a 
vida de oração nos dois irmãozinhos, Francisco e Jacinta. Iremos seguir de 
perto o livro de Jean-François de Louvencourt1. (P. J. Rocha Monteiro)

2. ORAÇÃO CONTÍNUA DE FRANCISCO E JACINTA 

Locais para rezar
O verdadeiro lugar de oração é o coração. 

Já conhecemos alguns dos lugares onde a 
Jacinta e o Francisco mais frequentemente 
costumam rezar: em casa, onde recitam 
o terço em família, na igreja, diante do 

Santíssimo Sacramento, no seu quarto quando estão doentes, ou ainda nas 
pastagens e nas colinas onde passam dias inteiros com as ovelhas. Vamos 
concretizar. 

Quando o Francisco se afasta, a irmã e a prima vão logo à sua procura. 
Encontram-no “detrás duma parede ou de algum arbusto ou silvado, onde 
estava de joelhos, a rezar” (Memórias I, 4a, p. 148). 

Diante das multidões
Faziam como Jesus: “A sua fama espalhava-se cada vez mais [...]. Mas Ele 

retirava-se para lugares solitários e entregava-Se aí à oração” (Lc 5, 15-16).

Junto ao poço do Arneiro
Alguns lugares, cuidadosamente escolhidos, propiciam este encontro de 

coração com Deus. Por detrás da casa de Lúcia, ao fundo do quintal, sabemos 
que existe o poço do Arneiro. Era um local predileto. 

Como nos mostram as Escrituras logo no Génesis e, como nos conta o 
Evangelho de São João, o poço é fonte de vida e ponto de encontro. Lembremos 
o poço de Jacob e o diálogo de Jesus com a Samaritana (Jo4, 14). 

Na Loca do cabeço
Outro lugar da predileção dos nossos 

pastorinhos é uma das encostas de uma 
colina próxima, situada a nascente e 
rodeada de oliveiras e carvalhos.

1 Jean-François de Louvencourt, Francisco e Jacinta de Fátima, Paris 2010, 145-153.



Lúcia chama-lhe “Loca do Cabeço” ou “Lapa do Cabeço”, ou seja, “furna” 
ou “gruta” do Cabeço.  Muitos anos mais tarde, ainda emocionada, Lúcia 
escreverá: “Quantas orações e sacrifícios ela [a Jacinta] aí ofereceu ao nosso 
bom Deus!” (Memórias I, Ia, p. 54)

Papel das grutas
Devido ao seu isolamento, as grutas sempre foram um lugar muito 

procurado pelos grandes homens de oração em busca de Deus. Basta lembrar 
a caverna do Profeta Elias (1 Rs 19, 9), a gruta de São Bento em Subiaco, onde 
passou três anos,  as grutas de São Francisco de Assis e a gruta de S. Jerónimo 
em Belém.

Cavidade do rochedo
Verdade seja que a Loca do Cabeço não é tanto uma gruta, mas antes uma 

cavidade no meio dos rochedos. Pouco importa! Essas cavidades são também 
lugares de oração. Foi quando estava “na cavidade do rochedo” (Ex 33, 22) 
que Moisés pôde ver o reflexo da glória do Senhor.

Oração dinâmica
A oração é por natureza dinâmica. Assim o sentiram os santos. As cavidades 

na base dos rochedos proporcionam esconderijos perfeitos para rezar. Mas 
os rochedos têm também um cume que se ergue para o céu infinito. 

O Francisco sente-se atraído por estes contrastes. Tão depressa “como era 
seu costume, retirou-se lá para a concavidade dum penedo” (Memórias I, 4a, 
p. 157), “como subia a um elevado penedo” (Memórias I, 4a, p. 141).

Significado do cume do monte
Sim, o Francisco teve a intuição certa, a qual toca o mais puro anelo 

ascensional presente nas Escrituras, 
como é o exemplo de Moisés: “O 
Senhor chamou Moisés do cume do 
monte, e Moisés subiu” (Ex 19, 20). 

Também o Profeta Elias gostava 
de estar “no cimo do monte” (2 Rs 
1, 9). Jesus pregou e transfigurou-Se 
num “alto monte” (Mt 17, 1).



Significado da montanha 
É precisamente no contexto da Transfiguração que Bento XVI evoca as 

diversas montanhas presentes na vida de Jesus: “A montanha da tentação, a 
montanha do grande sermão, a montanha da oração, a montanha da Transfi-
guração, a montanha da agonia, a montanha da crucifixão, e finalmente, a 
montanha da Ascensão”. E o Papa interroga-se sobre o sentido destas monta-
nhas. 

Se Jesus as procurou, explica Bento XVI, é porque concebia a montanha 
no seu simbolismo global, “como um lugar de elevação, não só de ascensão 
exterior, mas também de elevação interior”. 

Também porque a montanha tem um simbolismo muito particular, como 
“lugar de particular proximidade a Deus” (Jesus de Nazaré, p. 383). 

3. EM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS

Sabemos já que logo de manhã, assim que acordam, os pastorinhos rezam 
ao anjo da guarda. A oração pontua todo o seu dia, nas ocupações e nas 
brincadeiras, ao longo das horas que passam com o rebanho, e até quando 
ficaram sequestrados, seja na prisão ou quando a doença os imobiliza na 
cama. 

Jaculatórias de Francisco
Ó meu Jesus eu amo-Vos. Doce Coração de Maria sede a minha salvação!
Virgem Santa não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal! 

(Positio Fr., p. 238).

 “Para mim a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado 
para o Céu, e um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação 
como no meio da alegria; enfim, é algo de grande, de sobrenatural, que me 
dilata a alma e me une a Jesus” (Teresa de Lisieux).

Dizia Bento XVI: “Quem reza, nunca está só” (Angelus de 1 de julho de 
2009).

COMPROMISSO

Imitarei Francisco e Jacinta na oração de Jaculatórias ao coração Imaculado 
de Maria e pela conversão dos pecadores.


