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CENTRO DA MENSAGEM DE FÁTIMA

“A MANIFESTAÇÃO DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA AO MUNDO 

PARA NOS SALVAR”

“Eu nunca te deixarei só.

O Meu Imaculado coração será o teu

refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus” 
(Aparição 13/6/17)

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

1. APRESENTAÇÃO

Estamos na 6ª Catequese mariana que nos leva ao Centenário das 
Aparições em 2017. O Reitor do Santuário de Fátima, falando recentemente 
aos peregrinos do Movimento da Mensagem de Fátima (MMF), desafiou-os 
a “viverem centrados em Deus”, a “oferecerem a sua vida sem reservas” e a 
serem “testemunhas vivas” da Mensagem de Fátima. Eis uma bela síntese 
elucidativo da vivência preparatória deste centenário.  

Terminou o Congresso Mariológico em Fátima, realizado de 6 a 11 de 
Setembro. D. José Saraiva Martins falou de quatro apelos que sintetizam a 
Mensagem de Fátima: apelo à fé, à conversão, à paz e à esperança.



Nesta 6.ª Catequese, perguntamo-nos: o que é a Mensagem de Fátima? Em 
que momentos a explicou Nossa Senhora aos pastorinhos? Como nascem 
os Primeiros Sábados, sugeridos por Nossa Senhora? Apresentaremos uma 
breve síntese. 

Todos conhecemos os três ciclos à volta dos quais gravita a Mensagem: o 
ciclo das aparições do anjo, o ciclo das aparições de Nossa Senhora de Maio 
a Outubro, e o ciclo das visões de Lúcia em que Nossa senhora revela os 
Primeiros Sábados. Vamos, essencialmente, apresentar os textos dos diversos 
momentos que nos irão fazer compreender a grande originalidade da 
mensagem de Fátima e o papel de Nossa Senhora na conversão e na salvação 
da humanidade. Trata-se de um profundo ato de amor de que se serve 
Nossa Senhora para atrair o homem à salvação através da Mãe misericórdia. 
Sugerimos o livro de José Carlos Carvalho, A consagração como dedicação 
na Mensagem de Fátima, edição do santuário. Seguiremos o tema VIII de 
Adélio Torres Neiva. (P. J. Rocha Monteiro) 

2. PONTOS IMPORTANTES DA REVELAÇÃO  

2.1 Duas revelações
A revelação dos cinco primeiros sábados aconteceu em Pontevedra, a 17 

de dezembro de 1926 e as revelações da consagração da Rússia ao Imaculado 
Coração de Maria, em Tuy, a 13 de junho de 1929.

2.2 Percurso da transmissão desta mensagem
Eis alguns momentos elucidativos:
-A primeira oração do anjo em duas fórmulas trinitárias (“Meu Deus 

eu creio…” e “Santíssima Trindade…”), depois recomendada em todas as 
aparições, sob a forma de rosário. 

- A fuga do pecado e a conversão 
interior, ou o apelo à santidade, é 
outra constante, formulada pelo 
anjo na segunda e terceira aparição e  
pedida pela Virgem em maio, junho, 
agosto e outubro.

- A reparação que aparece nas duas 
orações do anjo e proposta por Nossa 
Senhora nas aparições de maio, 
junho, julho, agosto e setembro.



A reparação passa pelo culto do 
Sacramento da Eucaristia.

Os símbolos eucarísticos são um 
elemento importante nas revelações 
do anjo. Não é por acaso que a 
adoração permanente ao Santíssimo 
Sacramento faz parte do culto de 
Fátima. 

- A paz, apresentada pelo anjo 
como um grande dom a alcançar. Nossa Senhora insiste na importância 
deste dom, em maio, julho, setembro e outubro. 

- A mediação de Maria, ou seja, o seu Imaculado Coração, como caminho 
que leva a Deus, aparece neste processo de conversão e evangelização. Esta é, 
talvez, a maior originalidade da mensagem de Fátima. Na primeira e segunda 
aparição, o anjo associa os corações de Jesus e Maria na oração ensinada no 
outono de 1916. 

2.3. O Imaculado Coração de Maria na mensagem de Fátima. 
O Coração de Maria só pouco a pouco foi emergindo na mensagem de 

Fátima. É na aparição de junho que ele aparece. 
Eis o relato: ”à pergunta de Lúcia ‘se vai 

ficar sozinha’, Nossa Senhora responde: “Não 
desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu 
Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho 
que te conduzirá a Deus”. Depois abriu as mãos 
e comunicou-nos, pela segunda vez, o reflexo 
dessa luz imensa. Nela víamo-nos como que 
submergidos por Deus. Na palma da mão direita, 
estava um coração cercado de espinhos que 
parecia estarem cravados nele. Compreendemos 
que era o coração de Maria, ultrajado pelos 
pecados da humanidade e que queria reparação”. 

3. PONTOS SUBLINHADOS NA MENSAGEM DE FÁTIMA: 

• A conversão permanente;
• A oração e, nomeadamente, o terço:
• O sentido da responsabilidade coletiva e a prática da reparação.



4. PRIMEIROS SÁBADOS

Quatro atos reparadores ligados à devoção dos primeiros sábados:
• Confissão
• Comunhão
• Terço ou rosário
• Quinze minutos de contemplação com Nossa Senhora.

5.  PROMESSA DE NOSSA SENHORA

“Às pessoas que praticarem esta devoção, Maria promete assisti-las na 
hora da morte, com todas as graças necessárias para se salvarem” (carta da 
Ir. Lúcia a Pio XII). 

6. DOIS MOMENTOS CHAVE 
NA PROPOSTA DA DEVOÇÃO AO CORAÇÃO DE MARIA. 

- A aparição de junho de 1917: “Deus quer estabelecer no mundo a devoção 
ao meu Imaculado Coração… O meu Coração Imaculado será o teu refúgio 
e o caminho que te conduzirá a Deus”. 

- A aparição de julho de 1917: “vistes o inferno para onde vão as almas dos 
pobres pecadores: para as salvar Deus quer estabelecer no mundo a devoção 
ao meu Imaculado Coração”. “Virei pedir a consagração da Rússia ao meu 
Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados” .”Por 
fim, o meu coração Imaculado triunfará”. 

COMPROMISSO

Irei colocar na minha Agenda o hábito de fazer os primeiros Sábados como 
alguém que “quer refugiar-se no coração da Mãe celeste”(Ir. Maria Lúcia de 
Jesus).


