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Não deve deixar de nos admirar que o olhar simples e trans-
lúcido de três crianças possa ver a luz que é Deus. Fátima é, cer-
tamente, como disse Paul Claudel, “uma explosão transbordante 
do sobrenatural neste mundo prisioneiro da matéria”. Mas esta 
explosão do sobrenatural dá-se, surpreendentemente, através da 
generosa disponibilidade de vidas humildes. E como não há de 
surpreender-nos que três crianças – a Jacinta, o Francisco e a Lú-
cia – se deixem tomar de tal forma por essa luz, que o seu olhar 
não só vê a Deus, mas dá a ver Deus? Aquele que está dentro 
da luz, como sugere o belo título da obra que temos em mãos, 
a evocar a experiência dos três Pastorinhos imersos na luz que 
é Deus, é transparência de luz para os demais. Naquele que é 
amado, multiplica-se o amor. Dizer-nos acolhidos pela luz é uma 
bela forma de dizer a ternura com que somos olhados por Deus 
desde sempre.

Fátima é lugar de esperança, porque é sinal da presença de um 
Deus próximo da história dos homens e dos homens da história. 
Como nos lembrou o Papa Francisco na festa do Centenário das 
Aparições de Fátima, “no crer e sentir de muitos peregrinos, se 
não mesmo de todos, Fátima é sobretudo este manto de luz que 
nos cobre, aqui como em qualquer outro lugar da Terra quando 

PREFÁCIO
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nos refugiamos sob a proteção da Virgem Mãe para Lhe pedir, 
como ensina a Salve Rainha, 'mostrai-nos Jesus' ". Fátima é um 
manto de luz que nos cobre neste vale de risos e lágrimas, de de-
silusões e esperanças, que é a história humana. Se há consolação 
com que se fermenta a história, é precisamente a certeza, ecoada 
pela Virgem Mãe no cimo de uma azinheira a três simples crian-
ças, de que Deus está presente como luz terna, suave, no meio da 
noite. Esta luz que é Deus leva-nos mais longe, lembra-nos que 
não temos aqui morada permanente, cobre-nos como manto se-
guro, convida-nos a habitar no seu interior, converte-nos em seu 
reflexo, a partir do qual nos convida à transformação do mundo.

A Mensagem de Fátima é iluminada por esta luz onipresen-
te. A Virgem Maria é a mulher cheia de graça e, por isso, mais 
brilhante do que o Sol. A sua vida é espelho da vontade do Pai, tal 
como a Lua é candeia que ilumina apenas porque reflete incan-
savelmente a luz que lhe é oferecida gratuitamente. Em Fátima, 
Maria é mistagoga das crianças, porque lhes faz ver a luz, porque 
nessa luz eles se reconhecem como não imaginavam ser possível 
e porque os leva a compreender que nada mais vale, senão deixar 
a vida ser transformada pelo abraço luminoso de Deus. É porque 
estão dentro da luz que os Pastorinhos podem, depois, olhar o 
mundo na sua verdade, compadecer-se dele e oferecer por ele 
a vida, para que reconheça na luz que é Deus o lugar da alegria.

Este livro vem recordar-nos esta pedagogia mariana. Escre-
ve-o a nossa cara amiga Irmã Ângela de Fátima Coelho, religiosa 
da Aliança de Santa Maria, congregação portuguesa de direito 
diocesano que está especialmente ligada à Mensagem de Fáti-
ma pelo seu carisma. É médica e licenciada em Ciências Reli-
giosas. Foi Vice-Postuladora e, posteriormente, Postuladora da 
Causa dos Santos Francisco e Jacinta Marto, canonizados pelo  
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Papa Francisco em Fátima, no dia 13 de maio de 2017. Desde 
2014, é Vice-Postuladora da Causa de Canonização da Irmã Lú-
cia. Há mais de 20 anos que a Irmã Ângela se dedica a fazer con-
ferências e catequeses sobre a Mensagem de Fátima, não só em 
Portugal como em várias partes do mundo. Alia de forma única 
o conhecimento profundo do tema com uma invulgar capacida-
de de comunicação. A familiaridade com as fontes e com os es-
tudos publicados permite-lhe apresentar uma visão fiel e atual da 
Mensagem, nos seus diversos aspectos. No evidente entusiasmo 
das suas palavras transparece a enorme devoção a Nossa Senho-
ra e aos Santos Pastorinhos de Fátima, mas igualmente o grande 
amor ao Povo santo e fiel de Deus, a quem procura transmitir 
essa devoção e a atualidade da Mensagem de Fátima, através de 
uma linguagem nova e encantadora e de propostas concretas 
para a realizar neste tempo e neste mundo que são os nossos 
e que Deus nos confiou. Podemos dizer que é uma verdadeira 
“apóstola” de Fátima para o nosso tempo, a quem felicitamos e 
agradecemos esta obra que agora oferece ao grande público.

Esta publicação é, em grande medida, fruto do seu empenho 
pastoral de várias dezenas de anos, mas particularmente da orien-
tação dos Cursos sobre a Mensagem de Fátima, iniciativa com que 
o Santuário de Fátima assinalou o septenário de preparação para 
o Centenário das Aparições e que se mantém ainda como lugar 
privilegiado de divulgação da Mensagem. Do tanto que nos per-
mite saborear do acontecimento de Fátima, há duas certezas que 
perpassam este livro e podem servir de chave de leitura para ele 
e para a Mensagem sobre a qual se debruça. A primeira é a de 
que a Mensagem de Fátima é um testemunho místico-profético 
que se oferece ao nosso mundo pós-moderno como esperança:  
o testemunho destes encontros das crianças com a Virgem Maria 
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são uma experiência mística que, anunciando a alegria do Evan-
gelho como convite para todos, desinstala a história do mundo. 
Não se estranhe, por isso, que Fátima evoque os grandes aconte-
cimentos do último século para os enquadrar numa história que 
os ultrapassa, a história da salvação. 

A segunda certeza que perpassa este livro é a de que a Men-
sagem de Fátima se diz de forma admirável e bela através das vi-
das dos Pastorinhos. A transparência da sua entrega à Mensagem 
que Nossa Senhora lhes confia transforma-os em espelho dessa 
mesma Mensagem. Assim se diz a sua santidade, na encarnação 
da vontade de Deus revelada pelas mãos da Senhora mais bri-
lhante do que o Sol.

Que a leitura desta obra permita ao leitor penetrar a Mensa-
gem que em Fátima nos é confiada e, acima de tudo, viver dentro 
da luz. É essa a experiência fundamental da vida cristã, a fim de 
chegarmos a dizer como São Francisco Marto: “Nós ardíamos 
naquela luz que é Deus e não nos queimávamos”. Nada mais de-
sejamos do que habitar nessa luz terna, suave, no meio da noite, 
que nos leva mais longe, porque é apenas ela a nossa morada 
permanente.

† Cardeal António Marto, Bispo de Leiria-Fátima, 2006-2022.


