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Queridas crianças,

Talvez ainda se lembrem da nossa carta do ano passado. Nela eu contei que todos 

temos uma mãezinha no Céu, que ama a cada um de nós sem limites e que nos protege 

e guia. Para isso, só temos que confiar n’Ela. Essa mãezinha chama-se Maria e é a Mãe 

de Jesus. Hoje gostaríamos de contar uma história sobre ela. 

Há cem anos em Portugal, em uma pequena aldeia que se chama Fátima, aconteceu exatamente como eu vou contar. Ouçam 

bem! Era um domingo, o dia 13 de maio de 1917. Francisco, que estava com nove anos, tinha que apascentar o rebanho com a sua 

irmã ainda de sete anos, a Jacinta. A sua prima, Lúcia, já tinha dez anos. Eles gostavam muito de brincar com ela. Lúcia estava 

com eles fazendo um pequeno muro quando de repente viram um relâmpago. Pensaram que estava chegando uma tempestade e 

reuniram o rebanho. Queriam ir para casa antes que começasse a chover. 

Quando desciam a colina, voltou a relampejar. Então os três viram sobre uma grande árvore, uma azinheira, uma jovem senhora 

muito bonita. Estava vestida toda de branco e era mais brilhante que o sol. A Senhora disse à Lúcia: “Não tenhais medo, eu não 

vos faço mal”. Lúcia perguntou-lhe: “De onde é a senhora?” Imaginem o que a Senhora respondeu: “Sou do Céu”. Lúcia ficou 

naturalmente espantada e quis saber: “E o que é que a senhora quer de nós?” Então a Senhora que irradiava brilho declarou-lhes 

que até outubro, no dia 13 de cada mês, viria do Céu até eles, para lhes comunicar uma coisa muito importante. Pediu às crianças 

que voltassem a encontrar-se com Ela nesse lugar. 

Nesse tempo, a Primeira Guerra Mundial fazia grandes estragos e todo o povo desejava a paz. Por isso, antes de regressar ao 

Céu, a linda Senhora pediu às crianças: “Rezai o Terço todos os dias!” Foi um acontecimento inacreditável. As crianças tinham 

preferido contar logo a toda a gente o que tinham vivido, mas acharam que os adultos não iriam acreditar neles. E assim foi. Os 

pais das crianças acharam que elas só tinham inventado esta história para parecerem importantes. Por isso, até foram castiga-

das. Mas a linda Senhora cumpriu a sua promessa e voltou. Disse às crianças que era a ”Mãe de Deus”. Pediu às crianças que 

fossem fiéis a rezar o Terço todos os dias, para poderem vencer o mal no mundo. Em seguida, confiou-lhe um segredo, sobre 

como podiam ajudá-La através dos seus sacrifícios para que as pessoas se convertessem e se tornassem boas. Eles deviam, 

sempre que alguma coisa lhes custasse ou quando deviam fazer alguma coisa, dizer o seguinte: “Ó Jesus, eu faço isto por vosso 

amor, pela conversão dos pecadores e em reparação das ofensas ao Imaculado Coração de Maria.” As três crianças fizeram 

com fidelidade o que Nossa Senhora lhes ensinou e foram muito felizes! 

Maria revelou às três crianças como o mundo pode ser salvo da guerra e do desastre. Falou-lhes de um plano de salvação de 

Deus, e este plano é ainda mais válido hoje do que há cem anos. É por isso que te contamos esta história. Porque você também é 

muitíssimo importante para Nossa Senhora e para o mundo. Francisco e Jacinta já são santos, porque fizeram com todas as suas 

forças o que Nossa Senhora desejou que fizessem, rezar o Terço e fazer sacrifícios por amor a Jesus. Se todos nós fizermos 

exatamente como eles fizeram, contribuímos para que o mal seja vencido, que a guerra acabe e que nos aproximemos do paraíso 

já nesta terra. Isto é garantido, pois foi a própria Mãe do Céu que o prometeu: “Se fizerem o que eu digo, terão paz”.


