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Circular nº 15 Ano Pastoral 2016/2017 Mês de Maio e Junho 

 

Assunto: Os Santos Pastorinhos de Fátima   

Já lá vão uns dias depois da Canonização dos 
Pastorinhos. É tempo de integrar a experiência de 
Fátima. A minha reflexão centra-se na perspetiva da 
integração: numa forma possível de entre outras 
possíveis. Não é por isso objetivo convencer ninguém 
de uma “visão” sobre Fátima, mas apenas convidar-
nos e ajudar-nos a integrar esta experiencia nas 
nossas vidas.  

Para integrar Fátima gosto sempre de ir buscar 
um pouco da História que nos permite compreender a 
história. Fátima é um lugar antigo, imerso em lendas 
mouriscas, em terras de reconquista, em que se 
mistura a herança muçulmana e cristã. É um lugar 
parado no tempo, perdido na serra, onde a natureza é 
tranquila e os ares puros, onde se ouve o balido dos 
rebanhos, a flauta do pastor e o Ave-maria de três 
crianças, nossas bem conhecidas…Porque uma linda 
Senhora lhes apareceu, e mudou a sua anónima e 
singela existência, e, sobretudo, as vidas de milhões de pessoas.  

Desde aí Fátima, passou de ermo campo do pastoreio infantil para o “altar do mundo”, um lugar de 
constante aparição de peregrinos vivificados pela Fé, ao Sagrado Coração da Mãe. 

Na espreita de Fátima temos a vivência de uma guerra mundial. Hoje, nas palavras do Papa 
Francisco, também vivemos uma “terceira guerra combatida em episódios”- a guerra impera nas relações- 
por isso a mensagem da Senhora de Fátima continua (ou deve continuar!) a agitar as nossas consciências 
para que reconheçamos a tarefa desta hora histórica, por outras palavras, a tarefa de não nos deixarmos 
cair na indiferença diante de tanto sofrimento, de não deixarmos que o nosso coração se torne insensível 
ao mal e que em nós impere uma mensagem de Paz que se estende ao outro. 
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Há 100 anos os pastorinhos colocaram-se frente a frente com a grande interrogação de Deus, presente na 

Palavra de Deus início do livro do Génesis: Onde está o teu irmão?  

Eram crianças pequenas. Dois irmãos com a sua prima Lúcia, brincavam como todas as crianças, 

gostavam de jogos e de dançar animados, enquanto pastoreavam as ovelhas da família. Viviam um 

catolicismo verdadeiro e muitas vezes pautavam-se pelos mínimos. Lúcia conta, nas suas Memórias, que às 

vezes, para que o terço passasse mais depressa, apenas diziam: Pai Nosso, Ave Maria, Ave Maria, Ave 

Maria.... Mas mesmo assim Deus escolheu-os para lhes transmitir uma mensagem, para de alguma forma 

“cuidarem dos seus irmãos”. O apelo também é para nós. Também hoje eu e tu somos responsáveis pelos 

nossos irmãos, conhecidos e amigos.  

Mais, uniram o sofrimento quotidiano (de tanta pessoas!) e ao de Jesus, transformando-se numa 

oblação perfeita pelos atos de um amor simples e generoso. É enste amor simples, generoso e gratuito que 

se vive em fé não só com os outros, mas também a favor de outros.  

Fátima é por isso e, citando as palavras da Irmã Ângela Coelho (envolvida na Canonização dos 

Pastorinhos), a confirmação da mensagem do Evangelho “ Eu pertenço à família humana e sou responsável 

pelo meu irmão e pela minha irmã e isso está no evangelho. Em Fátima e na sua mensagem muitas dessas 

respostas são sublinhadas (…). Fátima é uma tela que vai tecendo com diversos fios que do evangelho 

recolhemos”. (…) Quem teceu a tela foi a Ir. Lúcia, Francisco e Jacinta e cada um de nós”. 

E como podemos funcionar nesta atitude de paz e de acompanhamento das dificuldades dos 

irmãos? Nossa Senhora aponta-nos o caminho da oração (GL2, 20) e do Rosário pela paz e conversão (em 

primeiro lugar, a nossa conversão!). “ O Rosário transporta-nos misticamente para junto de Maria 

dedicada a acompanhar o crescimento humano de Cristo na casa de Nazaré. Isto permite-Lhe educar-nos e 

plasmar-nos com a mesma solicitude, até que Cristo esteja formado em nós plenamente (cf. Gal 4, 

19)”(RVM 15). 

 

Concluindo, Fátima continua hoje a apresentar-se como um sinal de Deus para a nossa geração, 

continua a ser uma palavra profética para o nosso tempo, uma intervenção divina na história da 

humanidade, com o rosto materno de Maria. O desafio continua a ser o de tentar repetir de uma forma 

nova, com uma linguagem atual, aquilo que Nossa Senhora veio trazer à Cova de Iria “ (Ir. Ângela Coelho) 
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ξ Datas importantes/Aniversários 
 
06/05 Nascimento de S. Domingos Sávio 

07/05 Dia Mundial de Oração pelas Vocações 

09/05 Nascimento de S. Maria Domingas Mazzarello 

13/05 Centenário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima 

20-21/05 65ª Peregrinação Salesiana a Fátima  

24/05 Solenidade de Nossa Senhora Auxiliadora – Eucaristia (21h) 

15/06 Corpo de Deus 

29/06 Adoração Eucarística (21h15) 

*Em data a marcar, informaremos sobre o nosso encontro/convívio de encerramento das actividades* 

(a confirmar) 

 
ξ Convite 

• Participar na Campanha Solidária “Ajuda de Berço” ; meses de Maio e Junho (com fundos 

angariados no cabaz da Primavera) 

• Elaborar um itinerário de 13 propósitos a melhorar na vida; tendo como fundamento de cada 

um a ORAÇÃO e a PENITÊNCIA, como pediu Nossa Senhora de Fátima pela conversão dos 

pecadores e pela paz no mundo. Que, cada dia 13 das aparições seja um exame de consciência 

renovado. 

 
Arcozelo, 15 de Maio de 2017 
          A Delegada Local,                                 O Coordenador Local, 
 

Ir. Mª Zélia da Cunha Aires, FMA 

Ir. Zélia Aires 

Valter Silva 

Valter Silva 


