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Fátima é uma modulação de confiança no Deus amor
J.P. II agradece a SUA VIDA 
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1. APRESENTAÇÃO
A 9ª Catequese mariana do centenário quer ser uma mensagem de alegria 
e de esperança. Em Fátima, a Virgem Maria trouxe uma mensagem de 
conforto, de consolação e de esperança à Igreja ferozmente perseguida e 
à humanidade caída no inferno das guerras mundiais, dos totalitarismos, 
dos genocídios, da solidão e do desespero. Maria adverte os homens do 
horror do pecado do mundo e da perdição que os homens constroem 
mas também da grandeza da misericórdia de Deus.
Bispo António Marto

P. J. Rocha Monteiro
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SAUDAÇÃO DE JOÃO PAULO II NA CAPELINHA DAS APARIÇÕES
12 DE MAIO DE 1982 IMAGEM DA CAPELINHA

Senhor Bispo de Leiria, D. Alberto Cosme do Amaral.
Senhores Cardeais, Arcebispos e Bispos, meus amados irmãos e irmãs:

1. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo! E sua 
Mãe Maria Santíssima! Sim, com Ela e por Ela, 
irrompe do meu coração, neste momento a prece 
tantas vezes aqui rezada e cantada: «Meus Deus, 
eu creio espero e amo-Vos!» Vai para a Trindade 
Santíssima este meu primeiro pensamento 
adorador, explicitado, nesta terra abençoada de 
Fátima: Bendito seja Deus, rico em misericórdia, 
pelo grande amor com que nos amou! Com 

efeito, criados em seu Verbo, o Filho, pelo sangue do mesmo Filho 
reconciliados, tomados sua família e edificados sobre o alicerce dos 
Apóstolos na construção (da Igreja), para nos tomarmos, pelo Espírito 
Santo, habitação de Deus (cf. Ef 2,4 ss.), nós devemos repetir sem cessar: 
«Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos!».

2. E agora, irmãos e irmãs todos que me ouvis: eu vos saúdo cordial-
mente, com todo o afeto vos dou um fraterno abraço de paz; a vós a 
minha grande alegria por este encontro, neste lugar e convosco; e, nesta 
alegria, desejava que vísseis toda a gratidão que me vai na alma, gratidão 
que me trouxe aqui, para compartilhar convosco, não só o Evangelho de 
Deus, mas a própria vida (cf. Tess. 2,8).

3. Gratidão, comunhão, vida! Gratidão, comunhão, vida! Nestas três 
palavras está a explicação da minha presença aqui, neste dia; e, se me 
permitis, também da vossa presença. Aqui atinjo o ponto culminante 
da minha viagem a Portugal. Quer: fazer-vos uma confidência: Desde 
há muito que eu tencionava vir a Fátima (palmas), conforme já tive 
ocasião de dizer à minha chegada a Lisboa; mas, desde que se deu o 
conhecido atentado na Praça de São Pedro, há um ano atrás, ao tornar 
consciência, o meu pensamento voltou-se imediatamente para — este 
Santuário, para depor no coração da Mãe celeste o meu agradecimento, 
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por: me ter <salvado> do perigo. Vi em tudo o que 
foi sucedendo — não me canso de o repetir — uma 
especial proteção materna de Nossa Senhora.

4. Peregrino entre peregrinos. E aqui estou, 
convosco, peregrino entre peregrinos, nesta 
assembleia da Igreja peregrina, da Igreja viva, santa 
e pecadora, para «louvar o Senhor, porque é eterna 
a sua misericórdia» (SI. 135,1); pessoalmente, para 
cantar essa misericórdia, pois foi «graças ao Senhor 
que não fui aniquilado sim, não se esgotou a sua 
misericórdia» (Lam. 3, 22). Desejo repetir hoje <ainda uma vez>, diante 
de vós, amados irmãos e irmãs, estas palavras, que dizia na primeira 
audiência após o atentado (7 de outubro de 1981); elas exprimem, em 
eco, aquilo que sucedeu naquele dia treze de maio do ano passado; 
exprimem gratidão ao Altíssimo, a Nossa Senhora e Mãe, aos Santos 
protetores e a todos os que, direta ou indiretamente, contribuíram 
para me salvar a vida e me ajudaram a recuperar a saúde. Foi «graças 
ao Senhor que não fui aniquilado»: disse-o a primeira vez na festa de 
Nossa Senhora do Rosário; repito-o hoje, em Fátima, que tanto nos fala 
do rosário - da reza do terço, como diziam os pastorinhos. O rosário, o 
terço, é e permanecerá sempre uma oração de reconhecimento, de amor 
e de confiante súplica: a oração da Mãe da Igreja!

5. A devoção do povo português à Mãe de Deus. Venho em peregrinação 
a Fátima como a maioria de vós, amados peregrinos, com o terço na 
mão, o nome de Maria nos lábios e o cântico da misericórdia de Deus 
no coração: Ele também «a mim fez grandes coisas... A sua misericórdia 
se estende de geração em geração» (Lc. 1,49-50). Ao preparar este meu 
encontro convosco, pude aquilatar bem da antiga e arreigada devoção a 
Nossa Senhora entre vós. Ela patenteia-se, bem claramente, não apenas 
nas grandes manifestações de fé ou nos grandes momentos da história 
do querido Povo português, mas também e sobretudo no quotidiano 
da vida e nos costumes das pessoas, das famílias, das comunidades, de 
molde a impregnar toda a sua cultura. Sede leais convosco próprios, 
zelai a vossa herança de fé, de valores espirituais e de honestidade de 
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vida, que recebestes dos vossos maiores, à luz e com as bênçãos de 
Maria Santíssima; é uma herança rica e boa. E quereis que vos ensine 
um «segredo» para a conservar? E simples e já não é segredo: «<Rezai >, 
rezai muito; rezai o terço todos os dias» (palmas).

6. O espírito e os frutos da peregrinação. Gratidão, comunhão, vida: 
são os sentimentos que nos irmanam, peregrinos, aqui «reunidos no 
mesmo lugar», nós que formamos a geração atual da Igreja, para a 
qual já foi Pentecostes; reunidos «com Maria, Mãe de Jesus», queremos 
aqui comprovar a nossa assiduidade ao «ensino dos Apóstolos, à união 
fraterna, à fração do pão e às orações» (cf. Act. 2,42). Viemos em «espírito 
de oração e penitência», a este local já honrado pela presença do meu 
Predecessor Paulo VI, de veneranda memória, sempre viva e grata na 
nossa saudade; local santificado pelas preces e sacrifícios de gerações de 
romeiros a Fátima.

7. Nas mãos de Maria. Sabeis, certamente, 
que desde a minha juventude cultivo a 
prática cristã da peregrinação; as visitas, 
como peregrino, aos Santuários Marianos, 
têm sido, pessoalmente, dos momentos mais 
altos dos meus encontros com o Povo de 
Deus, disperso pela Terra, e com os homens 

nossos irmãos na grande família humana. E é sempre com emoção, a 
mesma emoção da primeira vez, que <me> deponho nas mãos de Maria 
Santíssima tudo o que de bem possa ter feito ou venha ainda a fazer 
ao serviço da santa Igreja (palmas). Nesta hora, aqui no Santuário de 
Fátima, quero repetir desde já, perante todos vós: TOTUS TUUS - «todo 
teu», ó Mãe! (Palmas. Vozes: Totus tuus Totus tuus Totus tuus!). Peço que 
me apresenteis, a mim e a todos estes irmãos, escondendo e cobrindo 
a nossa pobreza, com os vossos méritos e os do vosso divino Filho, ao 
«Pai das misericórdias», em preito de gratidão. E que sejamos aceites, 
abençoados e fortalecidos nos nossos bons propósitos, que queremos 
enlaçar, ideal ramo de flores, com fita «tecida e dourada» por Vós, ó 
Mãe: fazer «tudo o que Ele (Cristo) nos disser» (cf. Jo. 2,4). Dai-nos a 
vossa bênção, Senhora, nossa querida Mãe! (palmas).


