
Crianças rezam pela Paz no Mundo 2017

A iniciativa “Um Milhão de Crianças Rezam o Terço” fez eco em 
todo o mundo. No ano passado, crianças em 69 países partici-
param nessa iniciativa de oração. Por isso, novamente con-
vidamos a todos neste ano para fazer com que as crianças de 
todos os continentes rezem o terço pela paz no mundo no dia 
18 de outubro de 2017, às 9h (ou em uma outra hora que seja 
mais propícia).

Exatamente neste ano de 2017, que é o centenário das Aparições 
da Rainha do Rosário de Fátima, o melhor que podemos fazer 
pela paz no mundo é novamente levar muito a sério a mensagem 
do Céu. Quando o Papa emérito Bento XVI peregrinou a Fátima 
em 13 de maio de 2010, proferiu o seguinte na sua homilia: 
“Vim a Fátima para rezar, com Maria e com tantos peregrinos, 
para a nossa humanidade castigada por misérias e sofrimentos. 
Enganar-se-ia quem pensasse que a missão profética de Fáti-
ma esteja concluída.” E terminou com estas palavras: “Possam 
estes sete anos que nos separam do centenário das Aparições 
apressarem o pré-anunciado triunfo do Coração Imaculado de 
Maria, a glória da Santíssima Trindade.” Este triunfo do Amor 
foi-nos garantido com certeza. No entanto, depende inteira-
mente de nós quando que ele chegará. Se fizermos o que a Mãe 
Santíssima pediu, ela pode, por meio de nós, oferecer ao mundo 
a paz prometida.

Não é significativo que em Fátima Deus tenha escolhido crian-
ças para divulgar o mais importante plano de paz para um Novo 
Tempo? A três pequenos pastores com sete, nove e dez anos, que 
não eram poderosos nem ricos, não eram aristocratas nem le-
trados, o Senhor comunicou por meio da Sua Mãe, como se podia 
ter evitado a Segunda Guerra Mundial e como os fiéis podiam, 
sob o manto protetor de Maria, a Mulher do Apocalipse, vencer 
o Dragão Vermelho. As crianças entenderam a linguagem da Mãe 
Santíssima e, sobretudo, acreditaram nas suas palavras. Não 
devemos, por isso, preocuparmo-nos ainda mais em ensinar as 
crianças e apoiá-las a participar nesse plano de paz, que hoje 
é mais atual do que nunca?

Nossa Senhora pediu às crianças em 13 de julho de 1917 que con-
tinuassem a rezar o terço “para alcançar a paz no mundo e o fim 
da guerra”. Vamos também nós, com a confiança das crianças de Fá-
tima, pegar no terço, a arma poderosa no combate espiritual, e 
juntamente com as nossas crianças tornarmo-nos um exemplo vivo.
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A Irmã Lúcia, já adulta e religiosa, disse ao Pe. Fuen-
tes: “Maria disse a meus primos e a mim que para o mundo 
havia o último remédio: o Rosário e a devoção ao Ima-
culado Coração de Maria… Veja, Sr. padre, Nossa Senho-
ra deu, nestes últimos tempos em que vivemos, uma nova 
eficácia ao Rosário. Sendo assim, não existe problema, 
seja temporal seja espiritual… por mais difícil que 
seja, que não possamos resolver pela recitação do Rosá-
rio e dos nossos sacrifícios.” Nada menos que o próprio 
Santo Padre João Paulo II compreendeu e viveu esta men-
sagem. Em uma carta enviada ao bispo de Leiria-Fátima 
de 1 de outubro de 1997 escreveu: “Peço encarecidamente 
aos pastores que rezem o Rosário e ensinem a rezá-lo às 
comunidades cristãs, para que seja possível a cada in-
divíduo cumprir os seus deveres pessoais e cristãos com 
fidelidade e coragem. Ajudem o povo de Deus a regressar 
à recitação diária do Terço, a este diálogo íntimo dos 
filhos com a sua Mãe, que a receberam em sua casa (ver 
Jo 19,27).”

Sejamos então porta-vozes de Nossa Senhora neste mundo 
sem paz e ajudemos as nossas crianças desde pequeninas 
a saber que só por meio da oração pela mão de Maria con-
seguimos construir nesta terra uma sociedade onde seja 
possível a justiça e a harmonia entre nós.
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