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“O meu Imaculado Coração será o teu refúgio
e o caminho que te conduzirá até Deus”.

Aparição de junho de 1917.
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 1. APRESENTAÇÃO                                      

A 8.ª Catequese quer ser uma reflexão sobre o centro da Mensagem de 
Fátima.

“O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te condu-
zirá até Deus” disse Nossa Senhora à Lúcia na segunda aparição de Junho de 
1917. É uma catequese que nos revela a alma dos pastorinhos, o seu amor  e 
intimidade com o Imaculado Coração de Maria.

“Como vedes, e como a História demonstra abundantemente, sem a Vir-
gem Maria não distinguimos com nitidez o que é a Igreja e qual a sua missão, 
nem sabemos concretamente em que consiste a vida cristã. Precisamos de 
conhecê-la para a podermos amar como mãe e imitar como modelo. Aceite-
mos o convite de São João Paulo II em Fátima, ao beatificar os pastorinhos, 
para entrarmos e frequentarmos a escola de Maria” (Dom João Marcos, cate-
quese 1).

Esta catequese coloca-nos já em peregrinação à Cova da Iria, ali onde Nos-
sa Senhora começa a revelar aos pastorinhos os desígnios do Altíssimo so-
bre eles e sobre a humanidade. Dizia S. João Paulo II (25.03.1984): “À vossa 
proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus” (oração do séc. II – Sub tuum 
praesidium).



Há quarenta anos atrás, e depois ainda passados dez anos, o Vosso servo 
o Papa Pio XII, tendo diante dos olhos as dolorosas experiências da família 
humana, confiou e consagrou ao Vosso Coração Imaculado todo o mundo 
e especialmente os Povos que, pela situação em que se encontram, são par-
ticular objeto do vosso amor e da Vossa solicitude”. Aqui vai uma síntese 
que nos ajudará a receber a grandiosa maravilha de acolhermos o Imaculado 
Coração como nosso refúgio. 

P. J. Rocha Monteiro

2. A MENSAGEM DE FÁTIMA 
VINCULA-NOS DIRETAMENTE 

AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA1.

As palavras do Anjo e de Nossa Senhora orientam o nosso olhar e atenção 
para o Imaculado Coração de Maria porque nele se reflete de modo singular 
o amor trinitário que se faz misericórdia. É o amor que vence a lógica do 
mal. Assim, um dos aspetos mais típicos da espiritualidade de Fátima é a sua 
profundidade teológica.

2.1 Raízes antropológicas e bíblicas
Sabemos como o coração é a sede e o santuário do mistério da pessoa: vin-

culado à vida e ao amor. Ele designa o permanente acontecer de uma história 
de amor.

Dizia Antoine de Saint-Exupéry: “só se vê bem com o coração”. 
Dirá Lúcia: O coração é o símbolo do amor e da dor, da misericórdia e do 

perdão (M 45). O Evangelho de Lucas diz-nos, por duas vezes, que Maria ia 
“guardando no seu coração”, como já vimos no tema da espiritualidade de 
Maria em catequeses anteriores.

3. TEXTOS DO TESTEMUNHO DOS PASTORINHOS

A misericórdia é o fio condutor das aparições, desde a sua abertura até ao 
seu fecho. Esse protagonismo da misericórdia está vinculado ao Imaculado 
Coração de Maria.

3.1 Primeira aparição
Na primeira aparição, em 1916, o Anjo disse aos pastorinhos que “os cora-

ções de Jesus e de Maria estão atentos à voz das suas súplicas”.
1 Cfr. Eloy Bueno de la Fuente, a Mensagem de Fátima: a Misericórdia de Deus: o triunfo do amor 
nos dramas da história.



3.2 Segunda aparição
E na segunda aparição, no poço do Arneiro, concretiza “têm sobre vós 

desígnios de misericórdia”. 

3.3 Aparição de 1917
O mesmo na aparição de Julho de 1917: depois de ter viso o inferno e as 

situações infernais deste mundo, é feita uma referência ao Imaculado Cora-
ção de Maria para impedir o triunfo do mal. E no pano de fundo “Por fim o 
meu Imaculado Coração trinfará” (IV, 177). Lúcia recorda resumidamente:  
“Depois de… a horrível visão do Inferno, indica-nos uma vez mais a devoção 
ao Imaculado Coração de Maria como caminho para a salvação” (A 144).

3.4 Fecho das aparições
No fecho das aparições encontramos o mesmo. A visão de 1929, em Tui, 

apresenta uma cruz de luz; sob o braço direito da cruz, estava Nossa senhora 
de Fátima com o seu Imaculado Coração, e sob o braço esquerdo podia ler-se 
“Graça e Misericórdia”. 

4. A DEVOÇÃO AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 
E O MISTÉRIO DA TRINDADE. 

Os pastorinhos viram, desde o princípio, o Imaculado Coração de Maria 
vinculado ao Mistério da Santíssima Trindade. Deus-Trindade e Imaculado 
Coração fazem parte da mesma lógica da experiência mística e profética. 
Fazem-se presentes na mesma glória, no mesmo esplendor, na mesma luz, 
na mesma beleza. 

“Imaculado” designa a pureza e a integri-
dade que vive da santidade de Deus trinitá-
rio e pascal. Por isso, torna-se lógico que a 
atitude teologal dos três pequenos videntes 
se dirija ao Imaculado Coração. 

4.1 Despedida de Jacinta
Já me falta pouco para ir para o Céu. Tu 

ficas aqui para dizer que Deus quer estabe-
lecer no mundo a devoção ao Imaculado 
Coração de Maria. Quando for o momento, 
não te escondas. Diz a toda gente que Deus 
nos concede as graças por meio do Imacu-
lado Coração de Maria; que as peçam a Ela; 



que o Coração de Jesus quer que, ao seu lado, se venere o Imaculado Cora-
ção de Maria; que peçam a paz ao Imaculado Coração de Maria, que Deus 
a entregou a Ela. Se eu pudesse meter no coração de todo o mundo o fogo 
que tenho dentro do meu peito, queimando-me e fazendo-me amar tanto o 
Coração de Jesus e o Coração de Maria! (III,131).

4.2 Aparição de Pontevedra (1925)
”Dia 10-12-1925, apareceu-lhe a SS. Virgem e, ao lado, suspenso em uma 

nuvem luminosa, um Menino. A SS. Virgem, pondo-lhe no ombro a mão e 
mostrando, ao mesmo tempo, um coração que tinha na outra mão, cercado 
de espinhos. Ao mesmo tempo, disse o Menino: tem pena do Coração de tua 
SS. Mãe que está coberto de espinhos que os homens ingratos a todos os mo-
mentos Lhe cravam sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar.

Em seguida, disse a SS. Virgem: Olha, minha filha, o Meu Coração cercado 
de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos Me cravam, com 
blasfémias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de Me consolar e diz que todos 
aqueles que durante 5 meses, ao 1.° Sábado, se confessarem, recebendo a 
Sagrada Comunhão, rezarem um Terço e Me fizerem 15 minutos de compa-
nhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de Me desagravar, 
eu prometo assistir-lhes, na hora da morte, com todas as graças necessárias 
para a salvação dessas almas.”

4.3 Aparição do Menino Jesus 
No dia 15-2-1926, apareceu-lhe, de novo, o Menino Jesus. Perguntou se já 

tinha espalhado a devoção a Sua SS.ma Mãe. Ela expôs-Lhe as dificuldades 
que tinha o Confessor e que a Madre Superiora estava pronta a propagá-la, 
mas que o Confessor tinha dito que ela, só, nada podia. Jesus respondeu: é 
verdade que a tua Superiora, só nada pode; mas, com a Minha graça, pode 
tudo. (Memórias da Ir. Lúcia)

5. COMPROMISSO

Neste mês que nos separa do Santo Natal, vi-
vamos junto de Nossa Senhora de Fátima, con-
templando a sua imagem de Mãe com a intenção 
de reparar o Coração Imaculado de Maria. 


