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NOSSA SENHORA DE 
FATIMA é um livro digno 

de ser lido e meditado, não 
somente por aquêles que 

professam a crença católica, 

como por tôdas as demais 
pessoas, seja qual fôr a dou

trina religiosa que tenham 

escolhido para sua orientação 

na vida. 

Realmente, dado o seu ca

ráter de narrativa verídica e, 

portanto, despido de qual

quer sentido especulativo, 

êste livro descreve simples

mente os fatos extraordiná

rios que se deram entre os 

anos de 1916 e 1920, na serra 

do Aire, imediações da aldeia 

de Aljustrel, em Portugal, 

cujas primeiras testemunhas 

foram três crianças, humildes 

pastorzinhos, das quais ainda 

vive a menina Lúcia, hoje 

Irmã Maria Lúcia do Cora

ção Imaculado. 

As aparições da Virgem de 
Fátima às crianças, envolta 

em luz resplandescente, se 
deram várias vêzes. A última 

foi em presença de setenta 

mil pessoas quando também 

se verificou estupendo mila
gre, para afirmar para sem

pre a veracidade do testemu-



nho. E essas aparições, não é 
possível contestar, pertencem 

àquela ordem de aconteci· 

mentos que têm o poder de 

desnortear completamente os 

céticos e indiferentes. 

Tão expressivas como as 

próprias aparições da Vir

gem sôbre a árvore, em plena 

montanha, são as profecias 

que ela proferiu sôbre 0 

advento do bolchevismo, a 

Segunda Guerra Mundial, e, 

especialmente, sôbre a morte 

de duas das crianças, dentre 

aquelas três escolhidas como 

arautos de suas profecias e 

seus milagres. 

A história das aparições e 

milagre de NOSSA SENHO

RA DE FATIMA, conca

tenada pelo escritor norte

americano \Villiam Thomas 

Walsh, que colheu as infor

mações necessárias no pró

prio local dos acontecimen

tos, e com as maiores autori

dades da Igreja Católica, está 

no mesmo plano daquelas 

empolgantes narrações que 

deixam no espírito do leitor 

a impressão imorredoura dos 

fatos que jamais poderão ser 

esquecidos. 
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PREFACIO DO ORIGINAL 

A mais singular e a mais bela das histórias que já ouvi 
refere-se a um fato que se deu entre 1916 e 1920, na região 
montanhosa chamada Serra de Aire, centro geográfico de Por
tugal. Três pastorinhos, dos quais duas meninas, a mais velha 
de dez anos e a mais moça de sete e um menino de nove, con
taram ter visto seis vêzes uma Senhora tôda vestida de luz, 
em cima de uma àrvorezinha. Falava-lhes e em seguida desa
parecia. Na última das aparições, na presença de 70 000 
pessoas, realizou admirável milagre para provar a veracidade 
do que as crianças diziam. Dois dos pastorinhos morreram 
logo, como a Senhora o predissera. O tempo confirmou mais 
tarde as outras profecias : a Revolução Bolchevista ; os hor
rores da 11 Guerra Mundial ; a ameaça do Marxismo a pairar 
atualmente pelo mundo todo. A Senhora afirmou que, se seus 
desejos fôssem atendidos, Ela haveria de converter a Rússia 
e a paz reinaria no m undo; do contrário, muitas nações da 
Terra seriam flageladas e escravizadas. 

A terceira pastorinha vive ainda. E• a Irmã l\laria das Do
res, hoje com quarenta anos e irmã conversa do Inst ituto de 
Santa Dorotéia ( 1  ) . No ano passado conversamos demorada
mente. Este livro é baseado nas quatro Memórias escritas pela 
Irmã Maria das Dores, e, principalmente, na longa conversa 
que travamos, na qual colhi elementos preciooos. 

A mensagem que lhe cumpria revelar, fôra-lhe confiada, 
estou convencido, por Aquela que é, de fato, a Rainha do Céu 
e da Terra. Aquela cuja beleza, poder e hondad,e foi o tema dos 
profetas e dos santos, durante centenas de anos. Dela escreveu 
Isaías :  « Uma virgem conceberá e dará à luz um filho .. . » E 
perguntou Salomão: « Quem é essa que surge como a aurora, 
bela como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exér
cito em batalha? »  « Salve, cheia de graça I O Senhor é contigo. 
És bendita entre tôdas as mulheres ! >> Saudou-a Gabriel; e Ela 
acrescentou: « Doravante tôdas as gerações me chamarão bem
aventurada». 

Por várias vêzes essa Senhora mudou o curso da História. 
Seu Rosário, pregado por S. Domingos, pôs por terra a here-

( 1 ) Recentemente, o Irmã Maria das Dores deixou o Instituto de Santa Dorotéio 
poro recolher-se ao Carmelo de Coimbra sob o nome de Irmã Maria Lúcia do Coração 
Imaculado. Professou no dia 31 de maio de 1 949. (Noto do trod.). 



6 WILLIA.M TH0\1 IS WALSII 

sia dos Albigenses que ameaçava destruir a sociedade euro
péia. Conservou durante séculos, na Irlajllda, a fé vívida e o 
amor da liberdade. Cons•eguiu a vitória dos cristãos na batalha 
de Lepanto, salvando a cristandade do domínio muçulmano. 
Foi sob sua especial proteção que Colombo partiu para desco
brir o Novo Mundo, trocando o nome de sua nau MARIA
GALANTE pelo de SANTA MARIA. Tôdas as tardes, assim 
que o crepúsculo começava a p:tirar sôbre o desconhecido e 
terrível Mar de Sargaços, s·eus marinheiros reuniam-se no con
vés para ·entoar o hino de V és peras : 

« Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, 
Vida, Doçura, Esperança nossa, 

Salve ! . . . )) 

Os católicos das Américas, seguindo essa tradição, colocaram 
seus países sob a guarda de l\bria Imaculada. E não se pens0, 
possa qualquer Nova Ordem do mundo, por violenta que seja, 
empanar-lhe a memória ! Porque no findar dos tempos, antes 
da consumação dos séculos, aparecerá no céu - e talvez já 
tenha aparecido - o sinal predilo por S. João, no Apocalipse: 
« Uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e, à cabeça, 
uma coroa de  doze estrêlas . . . ll 

Ninguém, crendo em Deus e na imortalidade da alma, po
derá ter por inverossímil que a Mãe de Cristo, o Verbo Encar
nado, se tenha revelado, nas várias crises do mundo, a pessoas 
privilegiadas. Dessas aparições, muitas foram confirmadas 
como, nos tempos modernos, as de Lourdes e Santa Bernar
dete. Mas, por que deveria Ela aparecer em Portugal, em Hl17, 
e num lugar tão deserto e inacessível como é a Serra de A ire ?  
Leva-se u m  dia inteiro para chegar a Fátima ; percorrem-se 
essas noventa milhas ao norte de Lisboa, primeiro de trem 
e depois de  ônibus ou automóvel. A não ser uma vasta char
neca de escassa vegetação, onde pasta mirrado rebanho, nada 
há d igno de nota nessa região avermelhada e requeimada pelo 
sol ;  apenas surgem, aqui e acolá, algumas aldeolas miseráveis 
onde camponeses humildes vivem à míngua. Ao tentarmos 
uma explicação dêste fato, devemos compreender que a Mãe 
de Cristo apamce onde Deus quer e onde lhe apraz. Os por
tuguêses pensam ter s ido favorecidos, se não porque Portugal 
foi sempre chamado TERRA DE SANTA MARIA, pelo menos 
porque os humildes das cercanias de Fátima costumavam reu
nir-se para rezar o Rosário com incontida devoção; costume 



Jacinta. seu irmão Frar�cisco e S\1<1 
prima Lúda, por· ocasião do' milagres. 

.\pós o milagre, Jacinta é carregada. 
Sua atitude é bem cxprc>siva. 

Lúcia, agora a Irmã Maria das Dores (ao centro). visitando a cena 
dos acontecimentos de 1917. 



O Bispo D. José de Lciria a cuja guarda foi confiado o em·clope contendo 
a última e 'eueta profecia da Virgem re,elada a Lúcia. e que só será 

conhecida em 1960. 



Neste túmulo estão gravadas estas simples e sugestivas palavras: ".\qui jazem 
os restos mortais de Jalinta e Franci. co, a quem Nossa enhora apareceu". 



A peregrinação a Fátima reuniu 200 000 católicos em 19-18. Após a proe�ssao, 
com as velas acesa�. os peregrinos se retiram para �uas tendas à espera de 

que suas velas se extingam e de que se realizem seus pedidos. 
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êsLe que perdurou, mesmo durante os séculos que em outros 
lugares foram marcados por tantas apostasias e r·evoluções. A 
Cova da Iria - é o êrmo selvagem em que soe deu a aparição; 
está situado a algumrus milhas a oeste de Fátima - e foi as
sim chamado, provàv·elmente, por lá ter sido construída, ou
trora, a ermida da santinha mártir Santa Iria ou Ire111.e. Uma 
pobre capelinha muito antiga e simples erguo-se a oito milhas 
a le3te da Cova da Iria ; foi lá que D. João I, em 1385, prome
teu a Nossa Senhora que levantaria, em sua honra, um sun
tuoso templo, se lhe fôsse dado vencer os castelhanos . Obtida a 
graça, cumpriu a promessa mandando construir, junto à es
trada, uma das mais belas Igrejas góticas do mundo : o impo
nente e gracioso Mosteiro da Batalha. O então Condestável de 
Portugal e comandante dos exércitos de D. João I era Nun'Al
vares Pereira, herói de 25 anos, brandia uma espada em cuja 
lâmina gravara o nome de « MARIA>>. Nun 'Alvares mandou le
vantar nada menos que seis igrejas em honra de Nossa Se
nhora ; des tas, talvez a mais bela seja o convento e a capela 
dos Carmeliias, em Lisboa. Foi aí que, após quarenta anos de 
serviçDs prestados a seu rei, depondo sua espada aos pés da 
Virgem, retirou-se para vestir o hábi to de sua Ordem e tomar 
o nome de Frei Nuno de Santa Maria. Quinhentos anos mais 
tarde, aproximadamente, foi êle beatificado por Bento XV. Sua 
espada « Maria >> pode ainda ser vista na Igreja do Carmo, 
em Lisboa, na mão do profeta Elias. 

Foi em meio a essas montanhas, santificadas por tantas 
memórias e trad ições, que apareceu Nossa Senhora. E é fato 
de máxima importância o ter Ela descido à Terra, (não im
por ta onde isso se tenha dado), para trazer à humanidade uma 
solicitação e uma admoestação.  

Meu interêsse por êste assunto surgiu de uma conversa 
com os Reverendos Padres João C. Rubba, O. P. e P. Wil
liam A .  Hinnebusch, O. P. do Colégio Providência. Alguns dos 
relatórios publicados então sôbre o assunto eram tão discor
dantes, que me veio a idéia de ir a Portugal para esclarecer 
certos pormenores .antes de empmender a publicação dêsbe 
l ivro. 

Graças principalmente aos b-ons ofícios e às orações de 
muitas comunidades contemplativas de Dominicanos e d·e Car
melitas DescalÇDs, foi-me possível levar a cabo meu intento 
sob as mais favoráveis condições. Sua Excelência Reveren
díssima D .  José Alvemaz, Bispo de  Cochin, na índia, e Sua 
Eminência o Cardeal Francis Spelhnan, de Nova York, ti
veram a grande bondade de recomendar minha viagem às 
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autoridades de Portugal, e foram-me assim facultadas as possi
bilidades de investigações, por Sua Emi:nência o Rev.mo Car
deal Manuel Cerejeira, Patriarca de Lisboa e por Sua Ex." 
Rev.ma D. José Alves Correia da Silva, Bispo de Leiria, a cuja 
Dioc·ese pertence Fátima. Tomei o avião para Usboa, acom
panhei a romaria e as procissões de 12 a 13 de julho de 
1946, fiquei algum tempo na Cova da Iria e nas redondezas, 
entrevistando os parentes e conhecidos dos dois videntes fale
cidos além de outras testemunhas do milagre de outubro de 
1917. 

Na elaboração dêste livro devo também muito aos escritos 
e conselhos verbais do Reverendo P. José Galamba de Oli
veira, autor de « JACINTA, EPISODIOS INÉDITOS DAS APA
RIÇOES DE NOSSA SENHORA>>; ao Reverendo P. Luís Gon
zaga Aires da Fonseca, S. J., professor do Pontifício Insti
tuto Bíblico de Roma e autor de « LE MERAVIGLIE DI FA
TIMA», e ao Reverendo P. João De Marchi, I. M. C. autor de 
«ERA UMA SENHORA MAIS BRILHANTE QUE O SOL». 
Esta última é obra particularmente valiosa porque o P. De 
Marchi passou três anos em Fátima, interrogando as princi 
pais testemunhas do m ilagre e anotando suas palavras, com 
precisão e paciência inauditas. Colhi algumas particularidades 
sôbre o início d a  vida religiosa da Irmã Dores, no livro : 
«FÁTIMA: GRAÇAS, SEGREDOS, MISTÉRIOS», de Antero 
de Figueiredo. 

Jamais terei agradecido suficientemente ao Reverendo P. 
Manuel Rocha (o encarregado de me auxiliar, por sua Emi
nência o Cardeal Patriarca) cuja paciência e cortesias foram 
inesgotáveis. Devo muito também aos meus bons companheiros 
da Romaria Americana, o Reverendo P. Leal Furtado e o Sr. 
Daniel F. Sullivan, bem como à cooperação inestimável de 
minha filha Helena. 

Este livro não é produto de ficção. Devo os principais diá
logos à memória precisa da Irmã Dores. 

O interêsse da história em si - o qual já seria bem 
grande mesmo que esta nada mais fôsse que ficção - é insig
nificante comparado à mensagem que a Autora Divina se 
propôs revelar. Voltei de Portugal convicto de que nada é mais 
importante do que propalar o qwe a Mãe de Deus pedi u  nessas 
aparições de 1917 e que, por motivos diversos, foram tão des
cuidadas, tão deturpadas, tão incompreendidas. O futuro de 
nossa civilização, de nossa liberdade, de nossa própria exis
tência pode depender da aceitação completa dessas suas 
ordens. 



CAPITULO I 

A meia milha ao sul de Fátima, margeando a estrada si
nuosa, pavimentada de pedras chatas e ovais, tão estreita que 
mal comporta uma junta de bois, fica a vila de Aljustrel. As 
casas, telheiros e pátios, em frente a um alto muro de pedras 
que vai fazendo alas à rua estreita, parecem dê1e se destacar 
como contas de formas e tamanhos bizarros. As janelas, raras 
e pequenas, recebem as rajadas frias do noroeste que vem do 
Atlântico, cortando as montanhas com a mesma indemência 
da soalheira abrasadora do verão. Mais adiante surgem mora
dias atarracadas, de um só pavimento, com suas telhas verme
lhas e paredes de pedras caiadas, de aparência discreta e ve
lada, como se cada uma escondesse enorme segrêdo. 

Se fôr dia de semana, os homens estão no campo; mas, 
entrando e saindo dos interiores sombrios, apressam-se mu
lheres baixas, bastante bonitas, crianças de olhos lindos, den
tes brilhantes, e - devido ao pêso que habitualmente levam à 
cabeça - de pode ereto e movimentos graciosos, mesmo sob o 
pêso de doze a quinze litros de água carregada em bilhas de 
barro. Os pés descalços, empoeirados mas bem feitos, não pa
recem sentir as asperezas das pedras pontiagudas, nem tão 
pouco as faces risonhas se mostram descontentes com as môs
cas e outros insetos que zumbem, no verão, em tôrno dos pá
tios e estrebarias, onde ficam os animais. Um burro zurra, 
um cão ladra, um galo canta, uma junta de bois se arrasta pe
sadamente pela estrada afora ... O ar está saturado de odores, 
entre os quais se pode distinguir o dos pinheiros agrestes e 
dos arbustos sempre verdes, o das hortelãs selvagens e das oo
bolas, o das ovelhas, das cabras e das galinhas; e a tudo do
minando, o cheiro acre e úmido, não de todo desagradável, 
que o solo de Portugal desprende em tôda parte. Não há nada 
aqui que se assemelhe às tão faladas pescarias de Lisboa ou 
Pôrto, mas os rubros campos são atraentes e o vestuário dessa 
gente é impregnado de aroma. 

Eis Aljustrel, onde Lúcia Abóbora, agora a famosa Irmã 
Maria das Dores, nasceu em 22 de março de 1907. O casebre 
onde ela cresceu se assemelha muito àquele onde os viajantes 
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encontram hoje essa mulher paciente e cortês, de olhos escuros 
e sinceros, que é a sua irmã mais velha, Maria dos Anjos. A 
sala de estar é rusticamente mobiliada com uma mesa, uma 
cadeira, duas velhas arcas de madeira, onde se guardam rou
pas e comidas; algl.llls quadros piedosos enfeitam a parede 
nua. Uma brecha no telhado, bem sôbre o orifício do teto de 
madeira, permite a ,entrada de um raio de sol, que nos torna 
possível perceber melhor, num pequeno quarto adjacente, o ve
lho tear que pertenceu à mãe de Lúcia. Um tapête inacabado 
de lã branca, vermelha e azul, ainda emaranhado em cordas, 
Ievanta uma nuvem de pó ao menor contato. Na cozinha som
bria há uma lareira espaçosa, na qual alguns gravetos quei
mam lentamente, mesmo durante o verão; nas outras estações 
a cozinha é iluminada por muitas velas, prêsas a uma prancha 
penden te do teto de madeira, enegrecido pela fumaça de mui
tos invernos. Há somente um quarto de dormir. Uma cama de 
ferro, com cobertas asseadas de côres berranLes, toma a me
tade do quarto, encostando-se em três paredes sem adornos. 
Um vaso de plantas repousa no pei toril da janela minúscula; 
um outro, com flores côr-de-rosa, está no chão. Maria dos An
jos explica que a cama pertencia, anteriormente, à casa de 
seus pais, e nela nasceu Lúcia. 

Lúcia era a caçula, e Maria, a mais velha dos sete filhos 
de Antônio dos Santos, o Abóbora, pequeno agricultor e cria
dor de carneiros, que possuía algumas terras em vários lugares 
da Serra do Aire. Era um homem de aparência agradável, 
olhos escuros e apaixonados, que preferia o convívio dos ami
gos à assistência à Missa, e apll'leciava ma]s o vinho que o tra
balho. Sua espôsa, Maria Rosa, era católica devota, um tanto 
severa, baixa, corpulenta e forte; seus traços viris revelavam 
condescendência grave, e só em raras ocasiões se distendiam 
num sorriso maternal. As futilidades não interessavam a Ma
ria Rosa. Nunca teve tempo para isso. 

Foi essa progenitora de forLe têmpera que veio à mente 
de Lúcia, quando esta, ao escrever suas memórias, começou a 
evocar as primeiras reminiscências. Poderia lembrar-se de 
c.omo subia a êsses braços rijos o como, desde então, tinha, 
consciência de sua p-ersonalidade e de suas próprias ações. 
Uma das primeiras coisas de que se lembrava era o ter apren
dido a «Ave-Maria» dos lábios maternos. «Ave, Maria, cheia 
de graça f O Senhor é convosco f Bendita sois vós entre as 
mulheres f »  Esta antiga oração, que começa com as palavras 
de um anjo, é bela em tôdas as línguas. Mas, em português, 
as sílabas parecem adquirir um ritmo peculiar e inesquecível: 
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« Ave, Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco l Bendita 
sois vós entre as mulheres, e bend i to é o fruto do vosso ven
tre, Jesus! Sant.a Maria, l\lãe de Deus, rogai por nós, pecado
res, agora e :na hora ue nossa morte. Amém ». 

Lúcia tem também outras lembranças, talvez menos edifi
cantes. Não poucas vêzes, por exemplo, armou impetuosas 
brigas, nas quais uma ou outra das quatro irmãs mais velhas, 
sempre vitoriosas, a d eixava gritando. por terra, até que a mãe 
a levantasse e acariciasse. Mal poderia Lúcia lembrar-se do 
tempo em que não estêve sob o atrativo da danç.a, que se apo
dera mais dos camponeses do que de quaisquer outros sêres 
humanos. Isto era especialmente verdade com referência às 
duas irmãs já moças, Maria dos Anjos e Teresa. E ocasiões 
não faltavam em Aljustrel. Nos d ias santos era sempre certo 
haver bail·e em algum lugar, - fes ta do Sagrado Coração de 
Jesus e de Santo Antônio, em junho, de Nossa Senhora dos 
Prazares, em ou t l1bro, c, naturalmente, pelo Natal e pela Pás
coa. Além d isso, Maria Rosa era muito requestada, já como 
festeira, já como cozinheira de notória habil idade, onde quer 
que houvesse um casamento, numa daquelas doze aldeolas dis
S�Cminadas pelas oercanias da Serra. E as filhas mais velhas 
raramente dei.x:avam de acompanhá-la. 

O problema de como dispor do bebê, •em tais ocasiões, era 
fàcilmente resolvido. Se bem que fôsse quase incapaz de an
dar, e menos ainda de dançar, Lúcia era ataYiada com uma :saia 
bordada, um cinlo brilhante, um lindo lenço, cujas pontas eram 
amarradas alrás, e, o que mais lhe agradava, um elegante 
chapeuzinho, cintilante de contas douradas e de penas brilhan
tes. Era então carregada nos fortes braços maternos através do 
labirinto das estradas estreitas, que ziguezagueavam pelos 
campos pedregosos, entre altos muros de pedras ; e quando 
principiava a dança, depois do jantar, resolutamente a coloca
vam, como medida de segurança, contra os p isões, sôbre uma 
dessas arcas de madeira que constituem a parte mais impor
tante do mobiliário de cada cozinha ou sala de estar. Dessa al
tura, a frágil menina podia apreciar as faoes ruborizadas e os 
pés que sapateavam l igeiros e ouvir os sons fascinantes que 
partiam d·e uma guitarra ou de uma harmônica. Dentro em 
pouco, sem dúvida, ela começava a dormir e se encolhia con
tra a parede até a hora de ir para casa, quando - e isso na 
:n.aioria das vêzes - já os primeiros raios da aurora clarea
vam o céu, lá pelas bandas do Oriente; pois, para as irmãs de 
Lúcia, nunca bastavam as valsas, que eram o furor da época. 
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Na residência dos Abóboras, também havia muitas festas. 
!\"o \·erão, os rapazes e moças reuniam-se debaixo de uma 
grande figueira, no pátio, e, durante o inverno, num barracão 
junto à casa. Em tais ocasiões, Maria Rosa sentava-se à so
leira da porta do pequeno quarto que dava para o pátio, de 
onde podia ver tudo o que se passava dentro e fora de casa. 
Algumas vêzes trazia um livro aberto ao colo, outras, dava 
uma prosa com algum parente ou amigo enquanto os jovens 
dançavam ou troçavam. «Ela foi sempre muito sisuda)), relata 
a própria Lúcia, «e todos acatavam o que ela dizia como se 
fôsse palavra da Sagrada Escritura; e o que ela dizia devia 
ser obedecido em nossa casa. Alguns dos visitantes costu
mavam dizer-lhe que ela era melhor que tôdas as filhas jun
tas. Talvez fôsse exagêro, mas isso não lhe desagradava)). 

Maria Rosa era em Aljustrel uma das poucas pessoas que 
sabiam ler. «Não sei que gôsto tem essa gente de andar va
gando de casa em casa))' costuma v a dizer. <<Só desejo é ficar 
na minha casa, lendo sossegada. �stes livros são tão interes
santes! E a vida dos santos, então l que beleza! » - Quase to
dos os seus livros eram, de fato, piedosos. Durante as horas 
da sesta, no verã-O! e nas tardes de inverno, gostava de ensinar 
catecismo, noo somente à Lúcia, mas às outras crianças da 
redondeza. Na Quaresma, lia descrições da Paixão de Nosso 
Senhor e livros sôbve a necessidade da oração e da penitência. 
Depois do jantar, quando Antônio e seu filho Manuel voltavam 
do campo e as velas aumentavam o fulgor da lareira, as irmãs 
mais velhas e o pai gostavam de contar antigas histórias de gi
gantes e castelos mal-assombrados, princesas encantadas. Lú
cia, naturalmente, se deliciava em ouvi-las. A mãe, entretanto, 
aproveitava-se da oportunidade para, entre narrações profanas, 
contar algo de mais edificante. 

Aos domingos, Maria Rooa e as filhas, e às vêzes o An
tônio, iam assistir à missa na Ma triz de Fátima. Esta Igreja 
tem sofrido muitas modificações e de 1917 para cá foi (em 
parte) reconstruída. O soalho, de tábuas largas, é dividido por 
um caminho de ladrilhos, que se estende do pórtico até ao 
meio do altar; então, sob um arco romano, há um pequeno de
grau, onde a velha igreja começa. As paredes são revestidas de 
azulejos brancos, azuis e amarelos, desde o chão até a altura 
de ,seis pés mais ou menos. De cad.a lado um confessionário, 
e, em direção à fachada da Igreja, há um terceiro, movediço, 
para as emergências. Ao invés de genuflexórios, existem uns 
largos bancos de madeira, rústicos e instáveis. O teto, de um 
verde-azulado, é bastante alto dando in1pressão de dignidade e 
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solenidade, se não de grandeza. A cúpula sôbre o altar-mor é 
de um azul m:1is forte, crivado de eslrêla:s. 

Algumns imagens são extraordinàriamente vivas. Há uma 
de Santo Antônio, patrono da Igreja, dentro de uma redoma de 
vidro para ficar mais bem protegida. A esquerda, em fren
te à nave, fica outra imagem que, sem dúvida, por sua própria 
conta exercia forte influência sôbre a mente de Lúcia. Era uma 
Nossa Senhora dos Prazeres, revestida de túnica encarnada e 
de um manto azul enfeitado de ouro, trazendo nos braços um 
Menino Jesus de semblante tristonho. Seu próprio rosto é bas
tante sério, realmente quase severo e reprovador, enquanto o 
olhar, olhos castanhos-claros, é atraente e perscrutador. Uma 
das mãos segura um rosário de quinze dezenas. Um pouco 
abaixo há uma imagem da jovem mártir S. Quitéria, com seu 
vestido rosado, salpicado de estrêlas e ajustado por uma faixa 
azul. Aqui, Lúcia, em criança, muitas vêzes vinha rezar. 

Perto do altar do Sagrado Coração, existe agora uma está
tua de Nossa Senhora de Fátima. Com uma expressão meiga, 
como a pedir afeto, os seus olhos, castanho-escuros, pa.reoom 
pousar por sôbre o ombro direito de quem a contempla ; as 
vestes são de um azul-pálido. Em 1917 ela aí não existia . 

A direita há um crucifixo impressionante. O Cristo, baixo 
e corpulento como um português das montanhas, está coberto 
de sangue rubro, da cabeça aos pés. Um pouco mais acima, 
um quadro original de Nossa Senhora do Carmo: o Menino 
Jesus em seus braços traz um escapulário em cada mão, e am
bos contemplam uma cena do Purgatório, em cujas chamas 
caem as almas pecadoras; enquanto umas se precipitam no fo
go, desviando tristemente os olhos da Mãe e do Infante, um jo
vem é arrancado do abismo por um anjo, e uma moça é l i 
berta. 

Aos domingos e nas festas, a Igreja ficava cheia de gente 
vinda das aldeolas da Serra de Aire e os terrenos baldios das 
proximidades, repletos de grupos de famílias, com seus púca
ros de barro, com suas cestas de provisões, seus burros, mu
las e carroças de várias espécies. De sua casa, atrás da Igreja, 
vinha o Pároco, cumprimentando afàvelmente. O sino, no cam
panário, bimbalhava suas notas sonoras por milhas além, atra
vés do ar límpido e ensolarado. As mulheres colocavam-se nos 
bancos, p-erto do santuário, enquanto a maior parte dos ho
mens e dos rapazes, salvo os que iam comungar, ficavam no 
fundo da Igreja. Começava, então, a Missa. 
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Era costume, nesse tempo, prepararem-se as crianças para 
a Primeira Comunhão, lá pelos nove ou dez anos. Foi em 
1910, quando Lúcia contava apenas três unos de idade, que o 
Papa Pio X relembrou as palavras formais de Cristo: «Deixai 
vir a mim as criancinhas, não as afasteis» . Possivelmente, Ma
ria Rosa conhecia êsse decreto, pois que resolveu que sua ca
çula de seis anos apenas, recebesse Jesus Escondido no SS. 
Sacramento ; e, aj udada por Carolina, que contava onze anos e 
já havia feito a Primeira Comunhão, começou a exerci tá-la nas 
perguntas e respostas do cat,ecismo elementar. Quando, por 
fim, lhe pareceu que sua aluna estava suficientemente pre
parada para um exame, levou-a à Igr·eja. 

O Prior recebeu-as com bondade, e, sentado numa ca
deira sôbm o estrado da sacristia, começou a dir1gir perguntas 
à pequena: « Quem criou o mundo ?  >> « Quanlos deuses há?  » 
« Que é o homem ? » « Por que Deus nos criou?» «Que deve
mos fazer para nos salvar? »  e assim por diante, percorrendo a 
lis ta que tôdas as crianças es tudam. 

Pareceu a Lúcia e à mãe que na prova ela não tinha ido 
mal. Entretanto, depois de pequena refl.exão, decidiu o bom pa
dre. que a menina era mui to criança, e seria melhor esperar 
malS um ano. 

Era, jus tamente, a véspera da Primeira Comunhão. Elas 
não esperavam por tal golpe. Meio aturdidas pelo desaponta
mento, saíram da sacristia, sentaram-se, cabisbaixas, nwn dos 
bancos da Igreja e ficaram pensando . . . 

Lúcia começou a soluçar. 
Aconteceu, porém, que um mis;; ioaário de Lisboa, Padre 

Cruz, tinha pregado um tríduo na Paróquia de Santo Antônio, 
em pveparação à Primeira Comunhão e es tava ajudando o Pa
dre Pena a ouvir as numerosas confissões. Como atraves
sasse a Igreja, viu o desespêro da menina e parou para inda
gar o que havia. Ouviu-lhe a história, fêz perguntas do Cate
cismo e levou-a novamente ao Prior, na sacristia. 

« Esta menina sabe a doutrina melhor que muitos outros 
que foram admitidos », disse. « Mas tem apenas seis anos I» ob
jetou o P. Pena. 

O sacerdote insistiu. Era homem bondoso e h umilde, mas 
resoluto. Para maior alegria de  Lúcia, o Prior finalmente ce
deu. Agora ela precisava ir confessar-se para podar oferecer 
wn coração sem manchas ao Hóspede Divino que viria no dia 
seguinte. 
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Foi no Confes:;ionário móvel, colocado per to da por ta da 

sacristia, que o Padre Cruz ouviu a sua primeira confissão. 

Que graça ime:1sa I O famoso sacerdote era tido como santo 

por muüa gente em Por tugal, c dificilmente falava, mesmo com 
uma cr iança, sem comunicar um pouco de seu amor de Deus. 
Era um homem alto, de seus cinqüenta anos, um pouco cur
vado, devido aos es tudos e às austeridades. Quando Lúcia aca
bou de contar suas faltas, ouviu-o dizer em voz baixa : 

«Minha filha, sua alma é o temp lo do Espírito Santo. Con
serve·a sempre pura, para que êle aí possa exercer sua ação 
divina ''· 

Lúcia prometeu e rez,ou o ato de contrição. Pediu a Nossa 
Senhora que a ajudasse a 1 eccber dignamente, no dia seguinte, 
o Corpo c o Sangue de seu Filho. Levantou-se, então, e foi 
ter com a mãe . 

.Maria fiosa parecia embaraçada, fora de si e as m ulhe
res, em volta dela, não se sabe por quê, riam-se e cochicha
vam. Mas Lúcia não prestava atenção nisso; estava somente 
pensando no que lhe dissera o padre ... Ajoelhou-se contra a 
grade diante da está tua de Nossa Senhora dos Prazeres, olhou 
para o semblante triste, de olhos perscrutadores, e disse-lhe: 
« Guardai, por favor, meu pobre coração para Nosso Senhor>> 
« E  pareceu-me >J, escreveu muilos anos mais tarde, « que Ela 
me sorria e com um gesto bondoso e o olhar cheio de temu· 
ra, disse-me que sim"· 

Maria Rosa estava à sua espera. « En tão, não sabes que a 
confissão é um scgrêdo e deve ser feita em voz baixa? >J, per
guntou quando voltavam pela estrada de A ljustrel . 

Lúcia baixou a cabeça. 
«Todo o mundo te ouviu"· 
Silêncio. 
« Ouviram tudo exceto a última coisa que disseste ao 

padre"· 
Lúcia fechou-se resolutamente num mutismo obstinado. 
« Que foi a última coisa que lhe disseste?" 
Nada de resposta! 
Maria fiosa insistiu durante todo o percurso, mas nunca 

soube do segrêdo. Lúcia foi sempre uma criança reservada. 
Assim que percebia alguém procurando fazê-la falar, refugia
va-se num silêncio taciturno que se tornava até exasperante. 

Naquela noite, suas irmãs trabalharam até tarde para po
der aprontá-la para o grande acontecimento de sua vida. O 
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vestido novo, todo branco, precisava ser ajustado. Uma grinal
da de flores entrelaçadas devia coroar-lhe os cabelos negros . E, 
quando, finalmente, a mandaram para a cama, foi incapaz de 
dormir, pensando e m  tudo o que havia acontecido e no que 
iria acontecer. E se ninguém a acordasse, na manhã seguinte, 
para a Missa I A todo instante se levantava para Yer que horas 
eram. Parecia que a madrugada nunca chega,·a. Por fim, ei-la 
que surge. l\laria vem chamá-la e, sem dúvida, recomendar
lhe, como era de uso, que não bebesse e não comesso nada, 
porque era p 1 eciso ficar em jejum antes da Sagrada Comun
nhão. Deu os últimos rstoques no vestido branco e na grinalda. 
Apresentou, então, Lúcia aos pais, d izendo-lhes que lhes devia 
pedir perdão pelas suas fa!Las, beijar-lhes as mãos e pedir-lhes 
a bênção. A menina obedeceu e êles a abençoaram . 

« E  vê lá se não te esqueces de pedir a Nossa Senhora 
que te faça uma santa», acrescentou Maria Rosa. 

E a família partiu para a Igreja. Quando Lúcia já não 
conseguia mais acompanhar os outros , a mãe tomou-a nos 
braços fortes, porque já era tarde, e carregou-a assim o resto 
do caminho. 

Não era necessária tanta pressa. Alguns dos padres convi
dados que vinham de lugares distantes, ainda não haviam che
gado e a Missa cantada demorou algum tempo para começar. 
Isto deu oportunidade à Lúcia de ajoelhar-se mais uma vez 
diante da estátua de Nossa Senhora dos Prazeres e desempe
nhar-se da recomendação da mãe. 

« Fazei que eu seja uma santa I »  murmurou. « Por favor, 
peça a Nosso Senhor que me faça uma santa I » 

Pareceu-lhe ainda que o semblante se d istendeu num sor
riso de assentimento_ Ela não era a única a relatar essa expe
riência, diante de uma estátua ou uma gravura; Santa Teresi 
nha do Menino Jesus, entre tantos, experimentou o mesmo. 
Lúcia não deu muita importância ao que os teólogos consij
deram como critério mínimo de veracidade. « Eu não sei se os 
fatos que escrevi sôbre a minha Primeira Comunhão corres
pondem à realidade ou não passam d e  uma ilusão infantil », 
escreveu modestamente, quando seu Bispo lhe ordenou que 
confiasse ao papel suas experiências espirituais. « Tudo que 
sei é que êles tiveram muita influência, unindo-me a Deus por 
tôda a minha vida ». Ficou tanto tempo contemplando a ima
gem sorridente da Virgem, que suas irmãs t iveram de ir buscá
la. A procissão já se estava formando. 

Lúcia era a mais jovem e a menorzinha das crianças que 
se dispunham em quatro longas filas, duas de meninas, duas 
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de meninos; foi a primeira a comungar. Quando o sacerdote 
d·epositou a Hóstia branca sôbre a língua, sentiu, segundo suas 
próprias palavras, « uma serenidade e uma paz inal teráveis ». 
Durante todo o reslo da Missa, ficou repetindo em seu coração 
« Senhor, tornai-mo uma santa! Conservai meu coração sempre 
puro e somente para vós ». E ouviu distintamente que Êle lhe 
dizia ao coração : « A  graça que hoje te concedo, permanecerá 
viva em tua alma, produz indo frutos do vida eterna ». 

Passava de meio-dia quando acabou a Missa cantada, por
que o sermão fôra longo e as crianças levaram muito tempo 
para a renovação dos vo tos do batismo. Quando, finalmente, 
debandaram, afluíram para fora da Igreja, d ispersando-se em 
grupos, conversando em voz alta, algumas já mastigando bo
cados de pão que as mães haviam trazido. 

Lúcia permaneceu ajoelhada, envôlta na luz azul e rosa 
que irradiavam os vitrais. A mãe ficou alarmada, receando 
que a menina desmaiasse de fome e levou-a embora. Mas 
quando chegaram a casa, a criança mal pôde comer. Estava 
fortalecida com o Pão dos Anjos, como se nenhum outro ali
mento a pudesse atrair e satisfazer jamais. E, durante muito 
tempo, bem além do que os outros pudessem ter observado, ela 
parecia absorta, abs trata, como que deslumbrada. 



CAPITULO li 

Quando começou a surgir a segunda dentição de Lúcia, 
ficou patente que a natureza 11iio a preparava para ser 
um tipo de beleza. Os dentes grandes, salientes e irregulares, 
lcYantavam-lhe o lábio superior, enquanto o inferior era grosso 
e um tanto caído. O nariz chato e arrebitado, acentuava-lhe 
ainda mais o perfil desgracioso. Em repouso, seu rosto moreno 
parecia revelar uma natureza casmurra, obstinada e até pouco 
bondosa. Mas essa aparência era enganadora, pois, sob o es
tímulo de qualquer emoção, os olhos castanho-claros se ilumi
navam e revelavam um sentir profundo. As covinhas que ::-e 
lhe formavam nas faces, quando sorria, contribuíam para dar
lhe uma expressão verdadeiramente encantadora. Sua voz era, 
c ainda é, alta e suave. Os mais velhos, muitas vêzes, acha� 
vam-na calada e reservada em extremo, mas sempre pronta 
para obedecer e aj udar nalgwn serviço com suas mãos fortes e 
rudes. As criancinhas, entre.tanto, sentiam por ela forte atra
ção. Entre elas, Lúcia se sentia à vontade e gostava de lhes 
contar histórias intermináveis. Notável o dom que tinha para 
narrações; fazia-o com graça e muito sentimento. E, soL aque
la aparência grosseira, o instinto dos pequeninos descolma 
uma inteligêncm viva e o calor de um coração materno. 

Entre os que lhe eram mais devotados, contava-se Fran
cisco e .Tacinta Marto, dois de seus numerosos primos. A prin
cípio, Lúcia costumava evitá-los; achava-os muito turbulentos 
e fatigantes. Quando ficaram mais crescidinhos começaram a 
interessá-la e, por fim, era um vaivém contínuo entre as duas 
casas. Eram êles os mais moços dos filhos de tia Olímpia de 
Jesus e de seu segundo marido, Manuel Pedro Marto. 

Lúcia gostava muito dos tios. Tia Olímpia tivera dois 
filhos de seu primeiro marido, José Fernandes Rosa. Nove do 
tio Marto, com quem se casara em 1897 - ela com vinte e 
oito e êle com vinte e quatro anos - dos quais Francisco era 
o oibavo e Jacinta a caçula (1). Comparada à robusta Maria Ro
sa, tia Olímpia parecia magra., alta e pálida. Mas as aparências 
nem sempre merecem crédito, pois Olímpia viveu muito mais 

(I) Francisco nasceu a 1 1  de junho de 1 908; Jacinto, a 11 de março de 1 910. 
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que a cun�ada. Suas mãos grand.es e hábeis trab�.I�am nos 
diversos m1steres da casa, em AlJustrel, com a ag1hdade de 
ou trora. O hab itual sorriso dá um ar de extraordinária joviali
dade à bôca sem dentes e aos olhos perspicazes dessa mulher 
de setenta anos, que criou onze filhos. Parece ter sido exoe
lente espôsa, companheira devotada e mãe afetuosa, apesar de 
não saber ler nem escrever. Em matéria de espiritualidadc sa
tisfazia-se com o mínimo, e ter-se-ia satisfeito ainda com me
nos, sem a intervenção de circunstâncias inesperadas. Quando 
lhe fiz, no verão passado, algumas considerações sôbre a soma 
de trabalho que despcndia, d isse-me com simplicidade, mais 
para evidenciar fatos do que para provocar elogios: « Sou uma 
mulher forte». 

Tio l\Iarto é homem de caráter excepcional; onde quer que 
esteja, impõe respei to. Dcweria parecer a Lúcia, nos longín
quos dias em que esta b rincava com seus primos, uma atraente 
personagem de romance : porto correto, bigodes aparados, ca
belos à escoYinha, maneiras decididas e o olhar astuto de 
quem já havia sido soldado na Afrira e conhecia, o mundo além 
da Serra de Aire. Com setenta e quatro anos, está rijo e con
sen·a os bigodes e os cabelos grisalhos cortados rente. Tem 
orelhas de lóbulos grandes, olhos castanhos, perspicazes e 
francos, mãos possantes c express ivas. Ao contrário de seu cu
nhado Antôn io, não gos tava de jogos e bebedeiras. Trabalhava 
rudemente, pagando as suas dívidas e economizando para os 
dias de infortúnio, que não eram poucos. E ainda lhe sobrava 
o basta nte para levar Ol ímpia e as crianças à feira dos domin
gos, na Batalha. Ocasionalmente , comprava-lhes sapatos novos 
ou outra qua lquer prenda para o s  dias santos .  Sua conversa 
era sempre entrem cada de observações sêcas, próprias dos 
que trabalham no campo. :{Não existem pobres cá por esk'ls 
paragens», obsen"ou, certa Ycz, enquanto apreriáYarnos umas 
mulheres descalças, levando enormes bilhas de água iL cabeça. 
« Tôda a gente cá pelas montanhas tem sapatos. Na luralmen�e, 
se alguém lhes quer dar alguma coisa, êles bem que acei tam . 
Mas não que precisem». 

Era inevi tável 4ue um homem dêsses, com tal dignidade, 
não se tornasse pessoa importante pelas circunvizinhanças 
da Serra de Aire. Vi-o levantar-se para receber o distinto Ar
�ebispo de Évora, com o máximo respeito , mas sem servi
lismo. Conversaram como pessoas conscientes da igualdade 
entre os homens. Jamais pairou a mínima dúvida sôbrc quem 
mandasse em casa dos Martos. <1 Todo o mundo diz 4ue sem
pre houve sossêgo nesta casa», observou, «e assim é, porque 
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cuidei disto. Basta-me dizer uma palavra para que as crian� 
ças fiquem quietas. Também, elas o sabem, se não atenderem 
apanham lá umas « lampadadas » (1) . Mas isso não é preciso. 
« Não é lá porque um burro dá um coice que se lhe deva logo 
cortar as pernas ». 

Francisco era bastante parecido com o pai. Era uma linda 
criança, de olhar decidido, traços regulares, geralmente amá
vel e obediente. Até hoje o pai se orgulha da vivacidade carac
terística do filho. De vez em quando, bem que era preciso 
« chegar-lhe a mão » como aconteceu certa noite, em que tei
mou em não rezar. Nada temia. Afrontava com valentia a noite 
cerrada por mais escura que fôsse, enquanto outros da mesma 
idade se arrepiariam diante da imensidão desconhecida da 
Serra. Apanhava rapôsas e lebres, domesticava-as e fazia de
las suas favoritas. Gostava de agarrar lagartos e cobras pelo 
rabo e jogá-los numa poça d 'água para fazê-los beber água ou 
vê-los fugir sorrateiramente. « Que homem êle não daria », diz 
tio Marto, às vêzes, com um suspiro e tia Olímpia concorda 
com os olhos úmidos. 

Jacinta era dois anos mais moça que seu irmãozinho. Ti
nha os mesmos traços bonitos, mas a arcada regular das so
brancelhas rentes aos olhos, claros e enormes, revelavam mais 
inteligência. Era viva e alegre como um passarinho, e estava 
sempre a pular e a dançar. Talvez, porque os pais fôssem 
muito carinhosos, parecia ser tôda feita de ternuras, enquanto 
não a contrariassem. Jacinta era, de  fato, mimada por ser 
a caçula de uma família numerosa. Amuava-se com o mínimo 
gracejo. Esta era, talvez, a razão pela qual Lúcia a achava 
aborrecida, quando começaram a brincar juntas, em 1914. 
Também Jacinta tinha apenas quatro anos I O pai lembra-se 
ainda como sabia ela às vêzes ser teimosa e independente. 
Não se sabe por que decidiu dizer : « Ave, Maria, cheia de gra
ças » em vez de « cheia de graça » e não houve ninguém, dizia 
êle com certo orgulho, capaz de obrigá-la a usar a forma sin
gular, que é a correta. 

Os Martos habitam agora do outro lado da estrada, bem 
em frente da primeira moradia, entre a casa dos Abóboras e a 
aldeia de Fátima. E' uma casinha humilde, que lembra Nazaré 
e Betânia. A senhora Olímpia tinha a graça e a compostura de 
uma senhora dona, ao me fazer as honras da casa, apesar de 
trazer os pés descalços e os trajes de todo dia, cinza e prêto. 
Havia poucos móveis na sala de estar. Um relógio antigo 

( I )  Esta é uma das reminiscências de Morto, colhidas no excelente livro do P. 
De Marchi, pág. 34. 
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que não trabalhava mais e uma enorme arca de madeira. Ja
nelas não havia. Não as tinham tampouco os quartos de 
dormir. A cozinha é iluminada por uma clarabóia de um só 
vidro talvez de seis a oito polegadas. Da lareira, onde arde 
0 fogo no inverno, subia apenas uma chama fraca d e  um 
punhado de gravetos, pois o dia estava muito quente. Uma 
chaleira velha, ao pé de alguns púcaros de água, óleo ou 
vinho; um rosário pendurado num prego da parede . . .  

Lá fora, o pátio. Cerca-o um murinho de  pedras rústicas. 
Pelo chão, gravetos que caem dos galhos de figueiras que es

tão junto à cêrca. O cheiro de cabras e carneiros, misturado 
com o aroma agradável das flores e das árvores e o acre odor 
do solo, nas tardes quentes de verão, atrai nuvens de môscas 
e mosquitos. Olímpia sorri com orgulho ao mostrar, num 
dos cantos, o velho forno de tijolos, onde assa, uma vez por 
semana, os pães enormes e ape t itosos. Quando as crianças 
já estavam maiores, costumava fazê-los duas vêzes por sema
na. « Sim, sou uma mulher forte ! »  repete, fechando resoluta
mente a bôca e olhando através da cêrca para o panorama im
pressionante das várzeas e campinas circunscritas pelas mon
tanhas. Em frente, bem no alto de um morro, há uns moinhos 
antigos - idênticos, talvez, aos que D. Quixote guerreou na. 
Espanha - que vagarosamente movem os quatro pares de 
asas ao esplendor do sol ardente de julho. 

Os brinquedos preferidos por Lúcia e pelos prim inhos, 
dentro ou fora de casa, eram os mesmos de tôdas as crianças : 
pegador, prendas, soldado e ladrão, « botão, botão, quem pe
gou o botão ? »  e o utro chamado « passa, passa anelzinho ». 
Quando se cansavam, Lúcia contava-lhes histórias, habitual
mento as que ouvia dos pais ou das irmãs mais velhas, junto 
à lareira, depois do jantar, nas noites  de inverno. Histórias de 
arrepiar cabelos, de feiticeiras, fadas e gênios, gigantes e prin
cesas encantadas, tais como as que Antônio e as filhas mais 
velhas gos tavam de contar. Mas contava também as histórias 
piedosas, que ouvia dos lábios mais sériJOs de Maria Rosa. 

O que mais interessava Jacinta era a narração da Paixão 
de Cristo. Com o talento natural qne revela, sem querer, nas 
suas quatro Memórias, Lúcia empolgava a priminha ao descre
ver-lhe estas cenas : Jesus rezando sàzinho, no Jardim das 
O_Iiveiras, enquanto Seus amigos dormiam e os inimigos collls
puavam. Jesus açoitado sob os olhares de  Sua Mãe, que o con
templava chorando. Jesus desfalecendo debaixo do pêso da 
Cruz e caindo por terra, com os joelhos ensangüentados. Je
sus morrendo nos estertôres da agonia e da sêde, por nossos 
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pecados. Tudo isso devia causar profunda i :npressão nos cora
çõezinhos generosos dos filhos dos .Martos, especialmente no 
da menina Jacinta. « Coitadinho de Nosso Senhor ! »  « Pobre, 
pobre de Nosso Senhor I »  d izia. « Não vou mais cometer ne
nhu:n pecado, se é isso que O faz sofrer tanto ! » 

De uma feita, enquanto as crianças brincavam na casa dos 
Santos, Manuel, irmão de Lúcia, escrevia uma carta à ponta 
da mesa e, levantando subi tamente os olhos, disse brincando : 

- « Anda cá, Jacinta, vem dar-me um abraço e um beijo I 
- « Peça-me ou tra coisa qualquer », d isse a menina. 
- « Não. E' só isso que eu quero - três beijos », conti· 

nuou, provocador. 
- « Eu só quero beijar a Nosso Senhor ; a Êle darei quan

tos beijos queira ». E correndo para um crucifixo pendurado 
à parede, cobriu-o de beijos. 

Sempre t ivera atração pelo Crucifixo. Certo dia, tirou-o 
da parede e contemplava-o amorosamente, quando .Maria en
trou. Pensando que Lúcia  lho tivesse dado, começou a ralhar : 
« Então ela não sabia que não se brinca com coisas Santas? » 

« Maria, não batas em Lúcia», suplicou Jacinta. « A  culpa 
é minha. Não farei i sso outra vez ». 

Maria não deixou de dar um beliscão à marota, e enxotou-. 
os, « que fôssem b rincar lá fora, ao sol ». Correram pelo pátio 
afora, desceram para o campo e foram ter à eira. Esta era um 
terreiro quadrado, revestido de cimento, no qual, anos a 
fio, nem se sabe desde quando, as pessoas da família vêm de
bulhando o feijão que cresce pelas campinas e malhando o tri
go com varas, como é uso nessas paragens, desde tempos ime
moriais. Desprende -se daí agradável perfume, mais acentuado 
ainda sa alguém espezinhar a hortelã selvagem que cresce 
por entre os feijõõs e o feno. E que vista magnífica I Ao longo 
do vale, por sõbre o v,erde emaciado das ol iveiras, tremula, de 
onde em onde, a luz prateada de um m ilharal, destacando-se 
do verde-escuro dos pinheiros, das figueiras o dos carvalhos. 

A alguma distância da eira, existe um velho poço, pre
cioso por ser uma das raras fontes de água existentes por 
essas paragens da Serra. E' recoberto de pesadas lajes de 
pedra talhada, muito cômodas para se lhes sentar em cima. Aí, 
durante horas e horas, à sombra d nm maciço de castanheiras, 
ficavam as crianças descansando, a conversar ou simplesmente 
a contemplar os campos arados, cheios de rochedos abruptos. 
Tufos de cardos, eglantinas, molhos de feno ou de feijão 
sêco, com as vagens pendendo retas, tudo is:-;o disseminado 
ao acaso pelas várzeas, cuja paisagem nunca era a mesma. 
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Pela madrugada, ao nascer do sol, ou à tardinha, ao poenlc, 
era esplendorosamente bela ; era realmente oeleste, ao cair da 
noite, quando deliciosa aragem perpassava, ciciando sob a 
imensa abóbada de azeviche, pontilhada de estrêlas. 

Assim que as oliveiras começavam a deitar brotos, as 
recomendações de Maria Rosa redobravam de severidade para 
que as crianças não se aproximassem delas quando fôssem 
brincar ao poço, pois êsses brotos se emaranhavam pelos ca
belos, blusas e saias compridas de Lúcia e Jacinta, c, não se 
sabe como, acabavam por cair no poço e estragar a água. Se, 
por acaso, à noite, algum brôto fôsse encontrado por entre 
as vestes de Lúcia, era uma verdadeira arrelia I Era-lhe minis
trada uma corrigcnda em regra. Ou, então, ficava prêsa todo 
o dia seguinte. Que castigo era para ela ouvir, então, Jacinta 
c Franr isco t agarelarem sob a janela, e insistirem para saber 
por que nüo ,· inha para fora brincar. 

Gosta,·a também de apreciar, 1:1 do poço, o sol a nascer 
c inunrlar o vale de luz e, ao lusco- fusco, as nuvens imensas a 
deslizarem mansamente pelas mon�anha:-;, <Juando o sol se  dei
tava num esplendor de escarlate, púrpura e ouro. Jacinta gos
tava muito de contemplar o poente. Preferia, no entanto, ir 
ver depois do jantar surgirem as ostrêlas e contá-las até não 
poder mais. Que prazer apreciá-las através das ramas ren
dadas das  figueiras, junto ao poço I Dali, pareciam maiores e 
mais Lril lmntcs. Lúcia as chamava dc lâmpadas dos anjos. 
A lua era a candeia de Nossa Senhora. E o sol ? Talvez a 
de Nosso Senhor. 

« Eu prefiro a cand0ia de Nosso Senhor », dizia o Fran
cisco. 

«Pois eu, não >', re trucava Jac inta. « E:e <rueima e ooga. 
Eu gosto é da ca 1 1 tlcia de Noss.1 Senhora ». 

E a discussão parecia fadada a não ter fim. 
No verão de 1914 sofreram um dêsses contratempos ine

vitáveis nas famílias. Um invisível veneno transformara a ale
gria em tristeza, a paz em ansiedade, a harmonia em d issen
ção. A desgraça da família dos Abóboras era causada pelo 
excesso de vinho qua Antônio bebia, cada vez mais, de par
ceria com os amigos, nessas escuras tabernas de beira da es
trada que, misteriosamente, pululam em Portugal, mesmo onde 
as casas são escassas. O pobre homem enterrava, assim, não 
somente suas terras � seu gado, mas também a dignidade, o 
respeito de seu::; velhos anos, a saúde, o hem-estar da mulher 
e dos filhos. As coisas chegaram a tal ponto que Maria Rosa 
teve de se empregar como enfermeira doméstica, às vêzes, 
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durante a noite tôda e por dias a fio. Era especialmente soli
citada quando nascia um bebê na vizinhança, e, não raras vê
zes, caridosa como era, trazia para casa três ou quatro crian
ças, enquanto a mãe estava doanto. Às filhas mais velhas ca
b ia, então, tomar conta da casa ou, ajudar o Manuel na plan
tação. O trabalho de Carolina havia sido, até aí, o ·de pasto
rear o pequeno rebanho e as poucas cabras, pelas d iversas 
pas tagens da Serra. Mas agora, e1a já estava com treze anos, 
e Maria Rosa decidiu que ela também devia ajudar a ganhar 
d inheiro, costurando ou tecendo para fora. Não havia razão 
alguma que impedisse Lúcia de tomar conta do rebanho. 
Contava já sete anos e era muito crescida para a idade. 

Todos - exceto Lúcia - protestaram energicamente. An
tônio achava impróprio obrigar uma criança, assim tão pe
quena, a trabalhar, e as filhas mais velhas concordavam com 
o pai. Mas Maria Rosa, com sua vontade enérgica, como sem
pre, venceu. 

Lúcia ficou encantada. Pensar em ser pastôra dava-lhe a 
impressão de já ser gente grande. 

Francisco e Jacinta, por outro lado, ficaram com o cora
ção dilacerado. Agora não tinham mais ninguém para brincar 
com êles, para lhes contar h istórias. Em vão suplicaram à mãe 
que os deixasse acompanhar o rebanho dos Martos. Com seis 
e quatro anos, isso era cedo demais, disse Olímpia. E, certa 
manhã, Lúcia, depois de algumas ins truções preliminares de 
Carolina e dos demais, partiu, empunhando uma enorme vara, 
a fim de pastorear o minguado rebanho do pai. E lentamente 
lá se foi, tôda compenetrada, através da estrada sinuosa, em 
direção das pastagens verdes da. Serra. Não houve dificulda
des, uma vez alcançada a várzea, porque aí encontrou um 
bando de outras crianças contentes de contá-la entre os com
panheiros e de poderem iniciá-la nos mis teres do pastoreio. 
Como é árida essa região de Portugal ! Em nada se asseme
lham seus campos aos prados verdejantes da Irlanda, onde os 
carneiros são duas vêzes maiores. Entretanto, os rebanhos por
tuguêses conseguem manter-se e até produzir lã de boa quali
dade. Isso porque percorrem todos os dias distâncias enormes, 
à cata do cap im escasso, mesmo quando já está sêco em pleno 
estio. Quando encontram lugar favorável, ajuntam-se todos e 
lá ficam devorando sossegadamente as moitas suculentas. Os 
pastôres têm, assim, ensejo para folguedos e conversas. Lú
cia foi recebida com prazer, nesse primeiro dia, principalmente 
por três meninas da aldeia vizinha, que ela conhecia vaga
mente : Teresa Matias e sua i rmã Maria Rosa, e outra, Maria 
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Justina. As ovelhas, assim, tôdas juntas, pareciam como que 
uma nuvem espalhada pela Serra. 

Era realmente agradável vaguear o dia todo, em boa com
panhia, pelos rústicos e tão pitorescos arredores da aldeia. Ha
bitualmente, os pastôres conduziam o rebanho por entre as pe
dras enormes que ladeavam o caminho sinuoso, até cruzar a 
estrada real de Ourém a Leiria. À beira da estrada, ficava uma 
água rasa e parada, a Lagoa, que as· crianças preferiam cha
mar de «barreiro». Não era, entretanto, assim tão suja, por
que não só os camponeses vinham ali, de milhas distantes, 
dar de beber aos rebanhos, burros e gado, mas também as mu
lheres das choupanas próximas para ali vinham lavar a roupa. 
Todos os d ias ainda se vêem três ou quatro delas ajoelhadas 
às margens, de saias arregaçadas, batendo a roupa numa -laje 
ou numa prancha, enquanto as criancinhas nuas correm a cha
furdar na lama, à beira da ponte baixa. Era aí que Lúcia se 
encontrava com as outras meninas. Depois que os carneirinhos 
bebiam bastante, tocavam-nos todos juntos para o pasto esco
lhido para passarem o dia. 

Um dos lugares prediletos ficava nas terras do pai de Lú
cia, aproximadamente a uma milha ao oeste da Lagoa, e duas 
vêzes mais distante de Aljus trel. Era uma cavidade ou gruta, 
cujo nome - Cova da Iria - sugere que, aí, talvez as orações 
de uma santinha mártir lhe tenham alcançado a coragem para 
defender sua virtude, mesmo à custa da própria vida. Par�e 
que algo havia por essas paragens que atraía sempre Lú
cia e suas amigas. Sob a abóbada de um azul esplendoroso -
especialmente sôbre as escarpas do norte - descortinavam-se 
paisagens variadas. O verde acinzentado das oliveiras era real
çado pelo matiz mais escuro da folhagem densa. dos olmos e 
carvalhos. Os ramos das carrasqueiras se estendiam, ampla
mente, em tôdas as direções. A azinheira era de uma varie
dade baixa - três a seis pés de altura. Em certos lugares, o 
capim crescia bas tante e era cortado como feno. A maior parte 
do terreno argiloso parecia produzir apenas cardos e florinhas 
selvagens. Enganadora aparência ! Quando arada e revolvida, 
conservava-se úmida, mesmo durante a canícula, produzindo 
batatas - pequenas, mas gostosas - além de repôlho e milho. 

O pai de Lúcia possuía muitas terras de cultura na Cova 
da Iria. Às vêzes, passavam lá o dia todo. Outras, dirigiam-se, 
depois da merenda, para um lugar deserto, mais ao sul, cha
mado Valinhos. O terreno era aí dividido em numerosos lotes, 
de formas irregulares, cercados de muros baixos, de pedra, de 
quatro a seis pés de altura, e tão juncado delas que parecia 
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inú til cercá-lo para impedir o pas toreio. Entretanto, havia lá 
muito capim crescido entre o penhascos abruptos, e como hou 
nsse muitas fendas nos velhos muros, era fácil tocar o reba
nho de um lote para ou tro. Um pouco além, árvores frondosas 
o fereciam sombra agradável. 

De Valinhos, o terreno começa a subir na direção do sul, 
de frágua em frágua, até um outeiro escarpado chamado O 
CABEÇO. No tôpo, um velho moinho desguarnecido de suas 
asas, - dêle ainda existem ruínas - indica o lugar donde se 
descortina magnífica paisagem, em tôdas as direções, por 
milhas além. Do lado do sul, emergem majestosas as monta
nhas enormes que vão do oes te ao este. A certa altura, o 
despenhadeiro é escavado e uma espécie de gruta oferece pre
cário abrigo conlra a chuva e o vento frio que sopra do no
roeste. De onde em onde, enormes rochedos de granito côr de 
cinza cortam a monotonia do terreno. Era agradável brincar no 
mdo dêles ou mesmo ap�nas sentar-se lá bem no alto, para 
apreciar o rebanho pastando na encosta íngreme. Além, o 
terreno ondulado se d ivide em três direções ; abaixo, para as 
bandas do sul, do vale verde .3 profundo, surgem os altos pi
nheiros, cujas copas balouçam e gemem ao sabor do vento. 
Por detrás dêles, a algumas milhas de distância, umas herda
des, muito maiores que as de Aljustrel. Daí, quase sempre, des
cor tinavam-se cenas interessantes : homem arando, semeando 
ou ceifando, conforme a estação. Ou tros, malhando o trigo da 
mesma maneira e com os mesmos apetrechos dos tempos de 
antanho. E que suave del0ite ver, nos outeiros distantes, as 
asas regulares dos velhos moinhos a girarem, tocadas pelo 
vento I A cordilheira, em d ireção do oeste, era mais áspera. 
Montanhas de p icos mais agudos, de rochedos imensos, cons
tituem uma pequena parte, apenas, do enorme maciço cinzento 
que percorre, por milhas e milhas, tôda a extensão de Portu
gal. Do outro lado elo vale, as montanhas se amenizam e se  
revestem de  capim verdejante. 
. Como é palpitante descortinar de um ponto tôda essa vas

tidão ! Que cena encantadora I Lá no Cabeço tudo é límpido, 
perfumado, tranqiiilo  ... Ali, os raios do sol parecem sorrir o 
dia todo. O vento acaricia-no s  a cabeça sem nos importunar. 
Nessas alturas, é delicioso viver !  Respiramos melhor. Sentimo
nós mais livres I 

Lúcia começou a gostar das prosas com Teresa l\'latias e 
com as oulras meninas, sobretudo quando descobriu ter sôhre 
as amigas certa ascendência intelectual que as levava a faze
rem o que ela queria. Teresa, agora mãe de nove filhos, 1em-
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bra-se de que era Lúcia a primeira a inci tá-las a dançar e a 
cantar e ensinar-lhes novas cantigas _ Uma destas era em lou
vor de Nossa Senhora do Carmo e começ·aya assim : 

1\ome de  Maria 
Tão bonito é I 
Salvai a miuha alma 
Que ela vossa é_ 

Senhora do Carmo 
Mandou-me um recaclo 
Que reze lrês vêzes 
Bend i to e louvado. 

Bendito e louvado 
Eu hei de rezar 
Senhora do Carmo 
Me há de ajudar. 

No Céu três mesuras 
Ao pêso da Cruz ; 
neza-se três vêzes 
Salvai-me Jesus 1 .. . 
Sal vai-me Jesus 1 . .  . 
Salvai-me Jesus l ( 1 )  . . .  

Certo dia, Lúcia e as três outras pastorinhas rezavam jun
las o rosário, depois da merenda, por entre os rochedos ao 
longo do espinhaço do Cabeça. Nisto, uma delas chama a aten
ção das outras para algo estra!1ho, uma forma muito branca a 
mover-se majestosamente, lá ao longe, por sôbre o vale pro
fundo. Pairou sôbre o pinheiral, e assim ficou, suspensa no 
ar, por algum tempo. Lúcia recorda-se: « Era a figura como de 
uma estátua de neve, que os raios do sol tinham transformado 
em algo muito transparente >>. Parecia ter a forma de um ser 
humano. 

- « Que é isso ? » indagou uma das meninas. 
- « Não sei I »  disse Lúcia. 
Continuaram o rosário, olhos fixos nessa Coisa miste

riosa. Assim que o terminaram, viram-na s umir-se no ar en
solarado. 

De acôrdo com seu temperamento, em casa, Lúcia nem se
quer aludiu ao fato. As outras, porém, não foram tão circWlS-

( 1 ) Op. cit., p6g. 45. 
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pectas (1) . Os boatos finalmente chegaram até aos ouvidos de 
Maria Rosa e ,  como era natural, fê-la curiosa. 

- « Olha cá», d isse à filha. « Andam dizendo por aí que 
andaste vendo não sei quê. Que foi o que viste ? >> 

- « Não se i ! >> respondeu Lúcia. « Parecia alguém como 
que e1wol to num lençol. Mas não t inha nem mãos nem olhos >>. 

- « Tolices de crianças 1 >> sentenciou Maria Rosa, com um 
muxôxo. 

Passado algum tempo, repetiu-se o fato no mesmo lugar. 
Pela terceira vez ainda viram a mesma coisa, no verão de 
1915, aproximadamente, segundo maior precisão de Lúcia. 

Maria Rosa tornou a ouvir comentários e ainda mais in

sistentemente indagou : 
« Vamos ver, agora. Que foi o que andaste vendo por 

aí ? >> 
« Não sei, mãe, não sei o que foi >> ( 2 ) .  

Os vizinhos começaram a interpelar Lúcia sôbre as apa
rições. Trocavam olhares significativos de compaixão quando 
a viam passar na rua. As irmãs mais velhas pensavam que 
isso devia ter qualquer relação com a abstração que lhe nota
ram desde o d ia da Primeira Comunhão. Sempre que a viam 
pensativa, divagando, alguma delas dizia : 

- « Que há, Lúcia? Viste alguém ·envolto num lençol ?» 
Lúcia calava-se. Para que falar se nem ela mesma en

tendia? 

( 1 )  A escritora portuguêsa, Senhora D. Maria de Freitas, filha de um notóve1 
editor do "O S�CULO", contou-me em 1 946 que muito tempo antes de ouvir o que quer 
que fôsse a respeito de Fátima, uma mulher do distrito narrara-lhe uma história ab
surda: sua filha e mais algumas raparigas haviam visto "um homem sem cabe�a pai
rendo no ar". 

(2) Lúcia, ela própria, relata essas apari�ões nas suas Memórias, 1 1, póg. 9, 
escritas em 1 937. 



CAPiTULO IIl 

Francisco e Jacinta estavam Sef!1pre à espera de Lúcia, 
quando, à tardinha, recolhia o rebanho para o pátio empoei
rado, em Aljus trel. O menino era retraído, mas a pequena cor
ria ao encontro da prima e dava-lhe logo tôdas as notícias. Era 
assim tôdas as tardes . Pedira, ainda, à mãe que a deixasse cui
dar do rebanho com Lúcia e a mãe recusara. Se a tarde estava 
nublada, quedava-se pensativa, quase chorosa. « Os anjos não 
vão acender as lâmpadas esta noite» . . . e pesarosa : « A  candeia 
de Nossa Senhora não tem mais óleo >> . . .  

Enquanto ela o Lúcia acomodavam o veLanho para a noi
te, Francisco sentava-s·e numa pedra em frente à casa dos Abó
boras e tocava músicas no seu pífaro, uma flautinha de  cana, 
para êle tão preciosa. Acompanhava-as em seguida até à eira, 
ao pé do poço e apreciavam os três o surgir das estrelinhas. 
Preferia, porém, as auroras douradas e os poentes de púrpura 
franjada de luz. « Nenhuma candeia é tão linda como a de Nos
so Senhor I» insistia e qualquer manifestação do poder dessa 
« candeia» o transportava de gôzo. Bastava o cintilar do sol 
nas gôtas de orvalho ou na superfície prateada do tanque, o 
rubro esplendor do poente incidindo nas janelas da aldeia pró
xima, para o deixar feliz para o res to do dia. Como era possí
vel que êsse camponesinho rude, cujos pais não sabiam ler 
nem escrever, soubesse ver no sol ( tal como S. Atanásio e S. 
Patrício séculos atrás ) um símbolo do Verbo de Deus remindo 
a raça humana ? 

Levando em conta sua idade, havia em Francisco mui to 
da serenidade e do desapêgo dos santos. Apesar de tôda sua 
coragem e valentia, era meigo e cordato. Parecia ter compreen
são perfeita do pouco valor das ooisas dêste mundo. Não se 
metia em brigas. Tão pouco se perturbava quando se apodera
�am do que era seu. Se algum menino lhe fazia trapaças no 
Jôgo, d izia logo : « Pensa que me importo ? Fique com tudo >>. 

Um d ia, foi à casa de Lúcia mostrar-lhe bem como aos 
�mpanheiros um lenço que ganhara. Estava tão satisfeito I 
Tmha de quê. Era um lenço todo trabalhado e no centro, bor.
dada em côres vivas, Nossa Senhora. O lenço andou de mão 
mão, entre exclamações. A certa altura desapareceu, misterio-
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samente. Por fim foi descoberto no bôlso de um dos meninos 
crue se dizia seu dono e teima\'a firar com ê1e. Francisco era 
bas tante forte para reavê - lo com Yiolencia. Ao invés disso, en
colheu os ombros, d izendo : << Pois  fique com êJ.e ! A m im que 
me impor ta um l·enço ? » 

Na opinião d e  Lúcia era essa indiferença o maio r d efei to 
do primo. Talvez fôsse essa a razão pela qual as outras crian
ças não o procuravalm muito para brincar. Lúcia, às vezes, 
achava-o tão exasperante que lhe d izia fôsse sentar-se sôbre 
uma pedra e lá ficasse quieto. Francisco obedecia calado. Que 
lhe impor tava ?  Podia, s empre, entreter-se sozinho. Habitual
mente, t irava do bôlso sua flauta e tocava baixinho. 

Na realidade, não d esejava muito ser pastor. Jacinta é que 
queria imitar o que Lúcia fazia. Entretanto, Francisco pre
feria sua irmãzinha a seu irmão João. Como gost..'lsse mais 
da companh ia da irmã, pleiteava sempre seus desejos e com 
tal insistência imprópria de seu temperamen to, que tia OHm
pia lhe dizia, zangada, que a deixasse em paz . 

« Não faz mal, Mãe », d iz ia, meigo. «Era Jacinta que que
ria ir ». 

Muito diferente era a voluntariosa Jacinta, tão cheia de 
caprichos, acrescenta Lúcia, que se não fôssem os mesmos 
olhos castanho-escuros, os traços hem feitos, a mesma bôca 
firme e bem talhada, a mesma curva gentil das faces, nin-· 
guém suspeitaria que fôssem irmãos. Eram modestos os dese
jos de Francisco . Fáceis de  serem satisfeitos. Jacin ta, pelo 
contrário, queria tudo e com apaixonada insistência. Quando 
resolveu ser pastôra como Lúcia, não deu mais sossêgo à mãe. 
Mas Olímpia, também, não cedia fàcilmente . 

A maior ambição de Jacin ta era fazer a Primeira Comu
nhão. Se Lúcia pôd·e fazê-Ia aos seis anos, porque o não po
deria ela fazer ? Onde quer que houvesse nova aula de Catecis
mo, lá estava Lúcia com s ua irmã Maria para renovar o fer
vor e receber mais d ignamente Jesus Escondido. Numa dessas 
ocasiões, levaram Jacinta, que ficou encantada com tudo, espe
cialmente com as pequeninas vestidas de anjos a jogarem, gra
ciosamente, flores ao Santíssimo. 

No dia seguinte, quando estavam no prado, Jacinta te-
ceu uma grinalda e colocou-a na cabeça de Lúcia. 

- « Por que fazes isso, Jacinta? » 
- «Faço o que fazem os anj inhos, deito-te flores». 
Pareceu a Jacinta ter atingido o auge da felicidade quando 

a colocaram entre os « anj inhos >> numa Procissão de Corpus 
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Chrisli. Enquan to Lúcia e as outras meninas jogavam as péta
las ao Santíssimo, ela parecia imóvel, fixando a Hós t ia. 

- « Jacinta », perguntou Maria mais tarde, « por que não 
atiraste flores a Jesus? » 

- « Ora, porque eu não O via ». 
- « Devias ter feito como Lúcia ». 
Dias depois Jacinta indagou : 
- « Viste, então, o Menino Jesus ? » 
- « Não. Mas não sabes que o Menina Jesus está escon-

d ido na Hóstia e que O recebemos na Comunhão ? »  
- « Falas com Ele quando O recebes na Comunhão ? »  
- « Falo ». 
- « E  por que não O vês ? » 
- « Porque está escondido ». 
- « Vou pedir a mamão que me deixe também ir co-

mungar ». 
- « O  Senhor Prior não te deixará até teres dez anos ». 
- « Mas tu ainda não tens dez anos e já comungas . . . » 
- «É que eu sabia tôda a do utrina, e tu ainda não a 

sabes ». 
Foi assim que Lúcia se tornou a professôra de uma aluna 

tão aplicada que ni1o se contentava em aprender de cor, ma.s 
queria saber a razão de tudo. 

- « Como pode tanta g·enle receber, ao mesmo tempo, o 
i\lenino Jesus escondido ? »  perguntava. 

- « E  como pode haver um pedaço para cada um ? »  
-- « Então não sabes que há urna porção de hóstias c 

que o Menino Jesus está em cada uma delas ? » 
Lúcia procurava explicar o mistério da multiplicação do 

Corpo Daquele que havia multiplicado ou trora os pães e os 
peixes e criado tôdas as coisas. Ao cabo de algum tempo, Lú
c ia atingira o fim dos seus conhecimentos. Repetia-<>s. 

- « Ensina-nos mais coisas », dizia Jacinta, estimu:ando
a ; « essas, nós já sab emos )). 

Jacinta consegu iu persuadir a mãe de  que já sabia bem 
o Catecismo e pod ia ser examinada pelo Prior. A senhora 
Olímpia, finalmente, levou-a à Igreja. O padre Pena fêz-lhe 
�ma quantidade enorme de perguntas. Por fim, pareceu pensa
hvo e diss•e recear que a menina fôsse ainda muito p·equena. 
Al�m do mais, não sabia bem a doutrina. Pobre Jacinta I Como 
se afligiu I Entretanto, não era de seu temperamento ficar re
moendo derrotas passadas . Quando a vida lhe trazia algumas 
decepções, tratava de esquecê-Ias. Um belo dia, correu para 
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a casa de Lúcia com grande algazarra. Francisco a seguia 
mais ser0namente. 

- « Sabes de uma coisa? Mamãe vai deixar-nos ir con
tigo cuidar do rebanho ». 

Era verdade. De fato, Olímpia afinal havia cedido. Desde 
então, viam-se tôdas as manhãs muito cedinho Francisco e Ja
cinta tocarem, oomo o fazia Lúcia, os cordeirinhos branoos 
pela estrada ·estreita. Francisco, de calças compridas, cajado 
em punho, gorro de meia enfeitado, como ainda usam os pas
tôrcs da Serra. Jacinta, blusa escocesa, saia preta a lhe cair 
graciosamente, e um I.enço sôbre os cabelos negros. No « Bar
reiro » esperavam por Lúcia, enquanto o rebanho chafurdava 
na água barrenta. Se Lúcia chegasse primeiro, aí esperava 
por êles. Reunidos lá iam os três, descalços como era costume, 
tocando o rebanho - ao todo, uns vinte e cinco carneiros e 
uma ou duas cabras, - até alcançarem um lugar em que o 
pasto fôsse bom. 

O prazer de Jacinta era meter-se no meio dos cordeiri
nhos. De vez em quando, tomava ao colo a menor das ovelhi
nhas ·e a colocava sôbre os ombros. 

- « Por que fazes assim, Jacinta? » 
- << Para fazer como Nosso Senhor », respondia, referin-

do-se a uma estampa do Bom Pastor que aLguém lhe havia 
dado. Assim que chegavam ao lugar aprazado, já estaya ela 
pronta para qualquer brinquedo ou travessura. As vêzcs fica
vam o dia todo na Cova da Iria. Quando não, iam brincar em 
Valinhos. Mas o lugar favorito dos três era o cimo rochoso 
do Cabeço, onde a gruta, no terreno do pai de Lúcia, se pres
tava tanto para as brincadeiras. E a vista lá de cima era tão 
vasta, tão bela ! 

Jacinta não se cansava de correr montanha acima atrás 
das borboletas brancas que voltejavam o dia todo pelo ar sua
ve e perfumado das colinas. Preferia ainda apanhar uma pro
fusão variada de flores agrestes por entve os penhascos agudos. 
Colhia com delícia braçadas enormes de uma florinha de vi v a 
côr azul que abundava pelo Cabeça. Juntava-as a êsmo às hor
telãs rústicas, fáceis de serem encontradas, devido ao forte 
perfume que exalavam, principalmente quando pisadas. Eram 
tantos os perfumes trazidos pelo vento do oeste, deliciosamente 
combinados, a flutuarem no ar, que se tornava impossível dis
tingui-los. A centuava-se, entretanto, o cheiro forte das hortelãs 
por entre a fragrância dos pinheiros lá embaixo, no vale pro
fundo e o aroma mais penetrante do a lecrim .  Há entre os por-
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tuguêses uma modinha popular que lembra o gesto de Ofélia 
colhendo rosmaninho para lembrança : 

Quem pelo alecrim passou 
E um raminho não tirou 
Do seu amor não se lembrou. 

Uma 'rariedado imensa de rosas silvestres, eglantinas, 
estrêlas-do-mar, rosas do maio, ainda · floresce pelas encostas 
do Cabeço, em memória de Jacinta. 

Como tôdas as crianças, encantavam-se com o eco .  Como 
as escarpas do Cabeço ·ecoavam num som tão claro, alto e dis
tinto I Os pequenos levavam horas inteiras a ouvir, deieitados, 
a través das copas agrestes dos p inheiros, a repercussão lenta 
d as suas vozes infantis, na colina. em frente. Gri tavam tôda 
uma l ista de nomes sibilantes e onomatopaicos. Êsse miste
rioso agente, que os gregos d iziam ser uma ninfa, 1evava e 
trazia o que lhes passava pela cabeça. Jacinta gostava espe
c ialmente de ouvir o eco repetir o nome de MARIA. Por vêzes, 
d izia a Ave-Maria tôda, pronunciando, depois de ter ouvido a 
repercussão anterior. 

« AVE . . .  MARIA . . .  CHEIA . . .  DE GRAÇA . . .  I »  
Não raro, os três tomavam parte nesse d ivertimento e pa

recia então que tôda a Serra do Aire vibrava ao som das pa
lavras pronunciadas por S. Gabriel, há vinte séculos. 

BENDITA . . .  SOIS . . .  VOS . . .  ENTRE . . .  AS MULHERES . . .  
Mas o yuc Jacin ta preferia, de fato, era dançar. Diz�am

na graciosa e ela sabia disso. Nada satisfazia tanto a energia 
estuante de sua alma e de seu corpo irrequietos quanto êsse 
cadenciar dos braços e das pernas, ao ritmo da música. Lúcia, 
também, gostava bastante da dança, mas estava longe de ter o 
mesmo prazer incansável que arrebatava a priminha. Quanto a 
Francisco, isso era-lhe absolutamente indiferente. Mas como 
gos tasse muito de música e de apreciar as meninas a dança
rem, sentava-se sôbre uma pedra e levava horas inteiras to
cando na flauta, música após música, enquanto os pezinhos 
descalços saracoteavam lig·eiros na argila ou na grama úmida. 
Muitas dessas cantigas profanas dev·em ter ecoado por essas 
montanhas, desde o tempo dos romanos. Outras, porém, eram 
piedosas, porque os pastôres portuguêses, como os de França, 
possuem um vasto repertório de canções religiosas herdadas 
da Idade Média. A predileta de Francisco era chamada AMO 
A DEUS NO CÉU. 
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Amo a Deus no Céu 
Amo-O também na Terra ; 
Amo o campo e as flores, 
Amo as ovelhas na serra. 

Com os meus cordeirinhos 
Eu aprendi a saltar : 
Sou a alegria da serra 
E sou o lírio do vaie. 

Sou uma pobre pas lôra, 
Rezo sempre a Maria. 
No meio do meu rebanho 
Sou o sol do me1o-dia. 

O, ió ai l  
Quem me dera ver-te agora ! 
O, ió ai l 
Meu Jesus, já nesta hora I 

Jacin l a  preferia um hino antigo : 

Salve, Nobre Padroeira, 
Do povo teu protegido I 
Entre todos escolhido 
Para povo do Senhor. 

O glória da. nossa Lerra. 
Que tens salvado mil vêzes l  
Enquanto houver porLuguêses, 
Tu serás o seu amor I 

O Anjos, cantai comigo I 
O Anjos, cantai sem fim I 
Dar graças, eu não consigo, 
O Anjos, dai-as por mim. 

O Jesus, que amor tão t·erno I 
O Jesus, que amor é o teu ? 
Deixas o trono superno 
Vens fazer da Terra o Céu I 
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Um outro continuava assim : 

No céu, no céu, no céu, 
Com minha Mãe estarei . . . 

Virgem pura, tua ternura 
É consôlo em meu penar, 
As belezas de Maria 
Noite e dia vou cantar. 

Nada havia de piedad·e consciente no impulso que l-evava 
essas criancinhas a entoar hinos a Nossa Senhora e aos anjos 
do céu . A religião para êles não era apenas um acessório que 
se env·erga aos domingos . Era como o ar que respiravam. Mais 
que isso : era uma realidade vital. E, porque soubessem que 
tôdas as coisas são cria turas de Deus, passavam, com encanta· 
dora simplicidade, da mais prohna canção ao hino mais pie
doso.  « E, sabíamos, infelizmcnl·e, tantas mouinhas levianas » 
escreve Lúcia. 

Esta, por exemplo : 

Linda amendoeira, 
Que é da tua rama? 
Por causa de ti 
Ando cá em má fama. 

Ando cá em má fama. 
Deixá-lo andar I 
Em águas de rosas 
Eu me hei de lavar. 

Eu me hei de lavar, 
O verde limão I 
Cantar é bonito, 
Chorar é que não. 

Havia também uma canção à primavera, cujo ritmo caden-
ciado era ótimo para dançar. 

Não cantes o ah lá lá, ó prima i  ó prima i 
O ah lá lá já s-e acabou, tão linda ! tão linda ! 
Por causa do ah lá lá, ó prima I ó prima ! 
Já minha mãe me ralhou, tão linda, tão linda ! 

Ah lá lá .. . 
Ah lá lá .. . 
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Nesta vida tudo canta, 6 prima, 6 prima i 
Comigo ao desafio, tão linda I tão linda l 
Canta a pastôra na serra, 6 prima I 6 prima l 
E a lavadeira no rio, tão l inda I tão linda l 

Ah lá lá . . .  
Ah  lá lá . . .  

O rouxinol na campina, 6 prima I 6 prima l 
Passa o dia a cantar, tão l inda ! tão linda ! 
Canta a rôla no bosque, 6 prima I 6 prima I 
Canta o carm a chiar, tão linda I tão linda I 

Ah lá lá .. . 
Ah lá lá . .  . 

Outra linda cantiga é a SERRANA 

Serrana, linda serrana 
De lindos olhos castanhos, 
Quem te deu, eerrana, 
Encantos tamanhos 

Como jamais os vi ? 
Tem dó de mim, Serrana, Serrana, 
Tem dó de mim I 

Quando se cansavam de cantar, punham-se a brincar. Já 
estavam muito crescidos para brincar de « Botão, botão » ou de 
« Passa, passa anelzinho » e achavam mais div·ertido jogar a di
nheiro. Levavam sempre baralho nos boloos. Dois maços, um 
pertencia à família de Lúcia, outro aos Martos. Entre êsses 
jogos o que Lúcia preferia era a bisca. 

Depois da merenda ou da sesta, costumavam ajoelhar
se, onde quer que estivessem e rezavam o têrço. Maria Rosa 
ensinara a Lúcia essa d evoção. Mas, longe da vigilância ma
terna, logo o estropiavam até reduzi-lo a uma recitação roti
neira, na qual, a meditação, parte indispensável, tinha um pa
pel apagadíssimo. Aos poucos, apenas restavam as duas pri
meiras palavras de cada oração : « A v e, Maria, Ave, Maria. Pa
dre-Nosso ... » Viviam em presença de Deus e, na sua inocên
cia, viam tudo como obras d e  Sua mão e como manisfesta-
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ções de Sua bondade. Levavam, assim, vida. simples e pacata. 
êsses três pastorinhos que não eram nem melhores nem piores 
do que qualquer dos garotos da Serra ou d e  alhures. 

Mas a rotina bucólica em que viviam foi, pela primeira 
vez, interrompida no verão de 1916 por um tremendo e im
p11evisto acontecimento. 



CAPíTULO IV 

A Serra de A ire muito pouco se ressen tira da m1sena e 
do des·espêro que assolavam as regiões mais longínquas da  
Europa, em 1916. Nesse recanto inace.;sível, a vida continuava 
seu curso sereno, enquanto alhures ruíam reinados e batiam
se exérci tos. Tio l\larto, no entanto, teve verdadeiro assomo de 
indignação quando o Rci Carlos foi assassinado, em 1908 e n:\o 
esperava grande coisa da república liberal de 1910, porque sa
bia que seus fundadore.-> se base:tvam em princípios anti 
cristãos. Ademais, camponêB de fato interessa-se muito mais 
pela chuva ou pelo preço da  lã que pela capacidade legisla
t iva dos governadores, distantes, a tantas léguas. Contavam 
que o govêrno apoderara-se dos bens da Igreja, exilara cente
nas de religiosas, de padre3 e até mesmo o Cardeal Patriarca c 
outros bispos. Mas o bom povo de Aljustrel conservava-se fiel 
ao bondoso cura de Fátima e continuava a ouvir Mi·ssa todos 
os domingos. Talvez nem fôsse capaz de cometer as infâmias 
que a Igreja sofreu em ou tras regiõ�s, principalmente nas ci 
dades. Era essa mais ou menos a si tuação, quando Portugal 
entrou oficialmente na Guerra Mundial, em março de 1916. 
A1guns d ias antes, o Papa Bento XV dirigia ao mundo o mais 
comovente dos apelos pela paz. Pedia a todos os homens de 
boa vontade que recorressem antes à oração e à mortificação 
que ao ódio, e advertira a ruína que viria sôbre a Europa, se 
suas palavras não fôssem consideradas. Entretanto, apesar 
dessa alocução memorável, que ainda ecoa pelo mundo afora, 
os d irigentes anticlericais dêsse pequeno país cristão - cristão 
ao menos pela história e pela tradição e nos lugares ermos 
como a Serra do A iro - preferiram seguir a voz da Ingla
terra à do Papa, e assim Portugal entrou na guerra. A não ser 
a propaganda feita pelos jornais vindos das cidadezinhas mais 
próximas, nenhuma mudança notável se observava em lugare
jos tais como Aljustrel. Por ser tempo de plantação, tudo reflo
ria e palpi tava de  esperança e abgria, à medida que o sol se 
tornava mais quente, transformamlo a lerra avermelhada em 
campinas verdejantes. Lúcia, Francisco e Jacinta continua
vam a pastorear, como sempre, pelas montanhas tranqüilas, 
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apr·eciando o :ressurgir da primavera .e a dançar e a cantar por 
entre os penhascos aduncos. 

Passou-se assim a primaw}ra e voltou d e  novo o verão. 
Nenhum fato digno de nota se tinha dado c continuavam os 
três a cuidar displicentemente do rebanho, como de costume, 
até que, de uma feita, por um calor abrasador, foram ter a um 
lugar chamado Coisa Velha, um pouco ao oeste de Aljustre1. 
As ovelhinhas pas tavam o capim fresco dos campos adjacentes 
enquanto as crianças se entretinham por al i .  Estavam ainda a 
brincar, quando o céu se escureceu de repen te e uma garoa 
fina começou a cair acompanhada de uma rajada fria de vento 
noroeste, que vem lá d e  longe, do oceano invisível. Lembra,
ram-se, .então, da espécie de gru ta lá do Cabcço, perto do decli
ve ped regoso da encos ta onde pastava o rebanho. Mais que de
pressa correram morro acima para abrigar os carneirinhos sob 
uma árYore frondosa, enquan to ê1es mesmos se refugiaYam na 
<< gruta >> ao sul da mon tanha escarpada. 

Aquilo não era bem uma gru ta. Escavação apenas, no 
enorme rochedo que se empinava para a frente e quo servia 
de abrigo, nos casos de borrasca. E m  todo o caso, era o que de 
melhor havia por ali e os três se agasalharam, sem cessar de  
brincar, tão alegres como dantes. Passado algum tempo, sen
tiram fome e merendaram. Depois, ajoelhados, rezaram o têr
ço. Lúcia não se recorda S•e o disseram todo ou se ap·enas en
grolaram as « Ave -l\Iarias >> e os « Padre-Nossos )). Lembra-se, 
entretanto, que, apenas terminado o têrço, a chuva ces:sara su 
bi tamente e o sol brilhara de novo esplendorosamente claro, 
no céu sereno. Começaram, então, os três a a tirar pedras lá 
embaixo no vale. Haviam apenas começado êss·e passatempo , 
quando, inesperadamen te, começou a soprar impetuoso vento 
pelos cimos dos p inheiros, que se vergavam e gemiam como 
nunca. Assustadas, cessaram as crianças de atirar pedras e 
olharam por tôda parte para descobrir o que poderia ser. 
Viram então uma luz, lá ao longe, por sôbre as copas d as 
árvores. Movia-se lá no vale e parecia vir ter com êles. Pela 
própria luz, cuja transparência era difer.ente de quantas já ti 
nham visto, reconheceu Lúcia a alvura singular daquele « al
guém envolto em I.ençol >> que vislumbrara, há um ano, com as 
outras meninas . Parecia, de fato, revestido inteirill1ho de raios 
refulgentes, mais brancos que a neve. Aproximara-se tão perto 
desta vez que, ao chegar sôbre a pedra áspera da entrada da 
« gruta >> puderam distinguir a forma como de um « moço trans
parente >> de seus quatorze ou quinze anos, « mais brilhante 
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que um cristal irisado pelos raios do sol », descreve Lúcia, ou 
« como a neve que o sol tivesse tornado cristalina ». Podiam 
ver agora perfeitamente os traços de um rosto humano de  in
descritível beleza. 

Estupefatos, emudecidos, contemplavam-no estatelados : 
« Não temais », disse. « Sou o anjo da Paz. Rezai comigo ». 
Ajoelhou-se, inclinou-se até tocar a terra com a fronte, e 

d isse : 
« Meu Deus I Eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço per

dão para os que não crêem, não adoram, não esperam e Vos 
não amam » ( t ) .  

Lúcia e Jacinta ainda estavam ajoelhadas a repetir estas 
palavras, quando a voz do Francisco despertou-as do torpor. 

« Eu não agüento ficar assim tanto tempo como vocês. 
Doem-me tanto as costas. Não posso continuar assim ». 

Tinha-se pôsto de pé e em seguida sentava-se no chão, 
exausto. Todos três, d e  fato, sentiam-se fracos e aturdidos. Aos 
poucos se foram refazendo e começaram a reunir o rebanho, 
pois entardecia. Era quase hora da ceia. Ao longo do caminho, 
de  volta para Aljustrel nenhum dêles tinha vontade de falar. 
Lá se iam calados, silenciosos, pensativos . . . 

Um pouco antes da partida, Lúcia recomendara que não 
contassem nada a ninguém do que haviam visto e ouvido. Ela 
mesma até hoje não sabe por que fêz isso. « Pareceu-me que 
era assim que se devia fazer », d isse-me. « Havia algo de tão 
intensamente íntimo, nisso tudo ». Eram dessas coisas inefá
veis sôbre as quais é impossível falar. 

O Anjo da Paz I Quem poderia ser?  Existem falanges e 
falanges de anjos, há hierarquia entre êles. Era comum, na 
História do Povo de Deus, aparecer um dêles e começar a 
falar. Não há quem, tendo o dom da fé, duvide da aparição 
do Arcanjo Rafael ao jovem Tobias para guiá-lo na viagem. E '  
o anjo da saúde, da  alegria, dos amôres felizes, dos viajantes. 
O Arcanjo Gabriel também revelou a Daniel o tempo em que 
se daria a Encarnação1 e ê1e mesmo anunciou a Maria que Ela 
seria a Mãe de Cristo. E' São Gabriel, o anjo da col1SOlação, o 
Poder de Deus. A Liturgia atribui, porém, o nome de Anjo da 

( 1)  t êste o texto das palavras escritas por Lúcia na Mem6rla, 1 1  p6gs. 1 O· 1 1 .  
A descrição que faz do anjo é nestes têrmos: "Se aproximava, lemos divisando as feições 
de um jovem de 1 4  a 1 5  anos, mais branco que se fôra de neve, que o sol tornava 
transparente como se fôra de cristal e duma grande beleza." (Mem6rias, 1 1 ,  póg. 1 O, 
I 937). Ainda: 

"A alguma dist6ncia sôbre as órvores que se estendiam em direção do nascente, 
uma luz mais branca que a neve, com a forma de um jovem transparente, mais bn· 
lhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. À medida que se aproximava, 
lemos lhe distinguindo as feições. (Mem6rias, IV, p6g. 3 1 ,  8 de dezembro de 1 94 1 ). 
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Paz ao Arcanjo São Miguel, « ANGELUS PACIS MICHAEL » ( 1)  
Entretanto, de acôrdo com a natureza paradoxal de tôdas as 
coisas cristãs, é êle também o guerreiro do Céu, empunhando 
a espada de fogo, o chefe 

« daquela multidão incontável 
que surge : asa após asa, chama após chama 
para aclamar o Nome Inefável. 
E o fragor das espadas 
qual música arrebatadora 
cessa súbito : lá nas cumeadas 
apenas cicia a prece adoradora (2) . 

Foi êle, nos primórdios dos tempos, que castigou as hostes 
rebeldes de Lúcifer. Brandindo sua espada de fogo, montou 
guarda junto às portas fechadas do Éden. O corpo de Eva está 
sob sua vigilância até o dia do Juízo Final. Escondeu o corpo 
do Moisés para preservar o Povo de Deus do pecado de idola
tria para o qual o induzia o demônio. Pensam muitos que foi 
êle o anjo condutor dos hobreus para a Terra Prometida e 
o vencedor das hostes de Senaquerib. Protetor da Sinagoga 
na Lei Antiga é natural que o seja também do Povo de Deus 
na Nova Lei. Muitas de suas aparições são citadas, além da 
de Cornwall a que se refere Milton, nos Lycidas. No século 
sexto, por exemplo, S. Gregório Magno viu-o embainhando a 
espada de fogo, no alto do túmulo de Adriano, em Roma, como 
sinal de que Deus aceitara a penitência dos romanos e poria 
têrmo à peste que então os assolava, em castigo de seus peca
dos ;  e um côro de vozes angélicas acompanhou a imagem de 
Nossa Senhora que o Santo Pontífice levava à frente da Pro
cissão. Finalmente, segundo o Apocalipse, será S. Miguel quem 
lutará e exterminará o Dragão no fim dos tempos, depois da
queles d ias em que os homens verão no céu : « Uma mulher 
vestida de sol, com a lua sob os pés e na cabeça uma coroa 
de doze estrêlas ». 

Não se sabe se foi realmente S. Miguel que apareoeu às 
crianç.as, o u  outro qualquer dos seis anjos que ficam perante 
o trono de Deus. O fato é que foi profundo e constante o 

( I )  Breviário Romano, Hino de Laudes no dia de sua festa, 29 de setembro: 

"Angelus pacis Michoel in cedes 
Coelitus nostras veniat; serenae 
Auctor ut pacis lacrymosa in orcum 
Bella releget." 

(2) Yeats - "To some I have talked with by the fire". 
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efeilo sôbre êles produzido. Depo is de tal aoonbecimento, o 
mundo não pôde ser mais o mesmo para êles. Duas vêzes 
a inda, lhes apareceu o anjo. A segunda aparição deu-se algu
mas semanas depois da primeira. 

Era um dos dias mais quenles d êsse cálido verão. Ao 
meio-d ia, recolheram o rebanho a fim d e  abrigá-lo durante as 
horas abrasadoras da sesta e foram entreter-se displicente
mente sob as figueiras que ensombravam o poço, atrás da casa 
dos Abóboras, sem imaginar sequer no que iria acontecer. 

Olharam para cima e v iram o Anjo bem perlo dêles : 
« Que es tais fazendo ? », perguntou. « Orai I Orai I Orai 

muito I Os corações de Jesus c de Maria têm sôbre vós desíg
nios de misericórdia. Oferecei oonslantemente ao Altíssimo 
orações o sacrifícios ». 

- « Como nos havemos de sacrificar ? »  perguntou Lúcia. 
- « De tudo que podeis, oferecei um sacrifício em ato 

de reparação pelos pecados com que me é ofendido e de 
súplica pela conversão dos pecadores. A traí assim a paz 
sôbre a vossa Pátria. Eu sou o Anjo da sua guarda, o Anjo 
de Portugal .  Sobretudo aceitai e suporlai com submissão o 
sofrimento que o Senhor vos envia r !  >> ( t)  

E desapareceu . 
Tolhidas de espanto, ficaram outra vez as crianças du

rante muito tempo numa espécie de êxtase ou arrebatamento 
de espírito, adorando o Senhor cujo mensageiro s� lhes aca
bava de revelar. Aos poucos isso se foi esvaindo c recobraram 
a consciência. Lúcia no tou que Francisco nada ouvira do que 
lhes d issera o Anjo, apesar de  tê-lo visto perfeitamente como 
da outra vez. 

- « Vocês falaram com o Anjo ? »  perguntou. « Que disse 
ê1e a vocês ? » 

- « Não ouvisle? » 
- « Não. Vi que vocês faLavam com al,guém. Ouvi o que 

diss,eram mas não sei o que êle disse ». 
Na tarde seguinte disse Francisco à irmã : 
- « ú Jacinta, d ize-me tu o que o Anjo disse ». 
- « Amanhã de manhã to digo. Hoje não posso dizer ». 
Foi ter novamente com a prima no dia seguinte. 
- « Dormiste esta noite?  Eu  não. Fiquei pensando no 

que o Anjo teria dito ». 
Lúcia repetiu-lhe, então, as palavras do Mensageiro celeste 

nas duas aparições . 

( I )  Palavras textuais, consignados por Lúcio no Memórias, IV, pág. 32. 
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A inteligência do menino era menos viva que a de Ja
cinta. Tinha dificuldade em apanhar o significad-o de algwnas 
palavras . 

- « Que é o Al tíssimo ? » indagou . « Que quer dizer os Co
rações de Jesus e Maria estão atentos às vossas súplicas ? >> 

Lúcia tentou explicar-lhe como podia. Não foi fácil, por
que a todo momento êle a interrompia com outras perguntas. 
Além disso, o pêso da « atm-osfera sobr�natural )), como diz ela, 
ainda os envolvia a ambos dep-ois de tanto tempo . Foi-lhe im
possível reunir as idéias. Finalmente decidiu : « Fica para outro 
dia. Pergunta-me outro dia >>. 

O pequeno esp-erou pacientemente, mas na primeira opor
tunidade começou a importuná-la novamente com mil per
guntas. 

« Não conversem assim sôbre essas coisas ! >> interrompeu 
Jacinta . Com encantadora inconsciência pôs-se a queixar-se : 
algo havia no Anjo que a impedia de falar, cantar e brincar. 
« Não tenho mais fôrças para nada . . .  >> 

- « Nem eu », retorquiu Francisco. « Mas que importa? 
O Anjo é mais que tudo isso. Pensemos nêle I » 

Desde então começou a refletir sôbro o que queria o Anjo 
dizer com a palavra sacrifí,cios. Combinou, pois, com as me
ninas, as privações de prazer, a renúncia  de pequeninas satis
fações que isto se fizesse pelos pecadores . Passavam os três 
horas e horas prostrados por terra a repetir sem cessar a ora
ção que o anjo lhes ensinara. Isso devia ter acontecido em ju
nho ou agôsto de 1916. E'  provável, segundo os cálculos de 
Lúcia, que a terceira aparição tenha sido lá pelos meados de 
setembro ou princípio de o utubro. Estavam outra vez brin
cando na gruta do Cabeça, enquanto o rebanho se espalhara 
pela encosta abaixo. Depois de  rezado o têrço, corno de cos
tume, começaram a oração : 

« Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço per
dão para os que não crêem, não adoram, não esperam e Vos 
não amam » . Por várias vêzes repetiram essa oração. Eis que 
surge a mesma luz cristalina a brilhar subitamente sôbre o 
vale e de novo aparece o Anjo, belo, resplandecente, deslum
brante, suspenso no ar d iante dêles. Trazia, desta vez, um Cá
lice numa das mãos e, sôbre êie, fulgurava a brancura de uma. 

Hóstia. Deixou..os suspensos no ar enquanto se prostrava em 
terra, dizendo : « Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito 
Santo, adoro-Vos profundamente e ofereço-Vos o preciosís
s imo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo, pre
sente em todos os Sacrários da Terra, em reparação dos ul-
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trajes, sacrilégios e indiferenças com que �le mesmo é ofen
dido. E, pelos méri tos infinitos do seu Santíssimo Coração e 
do Coração Imaculado de Maria, peço-Vos a conversão dos 
pobres pecadores I >> 

Repetiu três vêzes esta oração. Levantou-se e então to
mou novamente o Cálice e a Hóstia branca, dizendo : '' Tornai 
e bebei o Corpo e o Sangue de Jesus Cris to, horrivelmente 
ul lrajado pelos homens ingratos. Reparai os  seus crimes e 
consolai o vosso Deus ». Viram, então, cair da Hóstia no Cá
lice algumas gôtas de Sangue. O anjo introduziu a Hóstia en
tro os lábios de Lúcia. A .Tacinta e ao Francisco, que ainda 
não haviam feito a Primeira Comunhão, deu-lhes o Cálice a 
beber. De novo, em adoração, prostrou-se em terra e repetiu 
três vêzes a mesma oração. Os pastorinhos rezaram com êle. 
Francisco seguiu as companheiras, por não ouvir as pala
vras que o Anjo dizia. Pela úl tima vez, o Anjo da Paz sumiu
se na luz ofuscante do sol. Foi tão forte a sensação da pre
sença de Deus nessa ocasião, conta Lúcia, que se sentiram fra
cos, exaustos, abstratos, como que fora de si. Novamente, 
Francisco foi o primeiro a voltar à realidade. A custo adver
tiu-as de que já estava escurecendo. Com tôda a energia de 
que eram capazes, p useram-se a juntar o rebanho d isperso 
e tocaram para casa. Apesar da fraqueza, sentiam uma 
felicidade inefável e uma infinita paz lhes invadiu o espírito I 

Esta sensação estranha de debilidade, de languidez feliz 
e amorosa, durou semanas e d ias. Muito tempo se passou sem 
que Francisco ousasse interpelá-las a respeito do que viram e 
ouviram . Por fim, não mais se conteve : 

- « Gosto muito de ver o Anjo, mas não sei o que me 
acontece depois . O pior é que a gente não pode fazer nada. 
Não posso nem andar. Não sei o que acontece comigo » . 

A lguns d ias mais tarde, quando já recobrado o ânimo e 
a energia habi tual, indagou : 

- « O  Anjo deu-te a Sagrada Comunhão . Mas que deu a 
mim e a .Tacinta? » 

- « Foi também a Sagrada Comunhão », aventurou .Ta
cinta, antes que Lúcia pudesse responder. « Não viste que foi 
o Sangue que caiu da Hóstia? » 

- « Senti que Deus estava em mim >), disse êle, « mas não 
sabia como isso era ». 

Prostrando-se, então, por terra, ficou d urante largo tempo 
a repetir a segunda oração do Anjo. « Santíssima Trindade, Pai, 
Filho, e Espírito Santo, adoro-Vos profundamente e ofer.eço
Vos o preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus 
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Cristo, presente em todos os Sacrários da Terra, em repara
ção dos ultrajes, sacrilégios e indifer�nças com que Êle mesmo 
é ofendido. E pelos méri tos infinitos do seu sacratíssimo Cora
ção e do Coração Imaculado de Maria, peço-Vos a conversão 
dos pobres pecadores ». 

O som compassado e melancólico da Ave-Maria, trazido 
pela brisa da tarde, foi encontrá-los assim perdidos em pro-
fundo silêncio. . 

Aqui está o que Lúcia conta ter-lhes acontecido qmndo 
apenas tinha noYe anos, e os priminhos, o ito e seis, respecti
vamente. 



CAPITULO Y 

Nenhuma das crianças contou a aparição do Anjo, nem 
em casa, nem alhures. 

Só me foi possível acredi tar nisso depois de ter ido a Por
tugal e conversado com alguns pastorinhos da mesma idade, 
que andam descalços, por entra as escarpas da Serra de Aire. 
Os meninos são baixos, atarracados. Olhos l indos, dentes for
tes c brilhantes. As meninas, bonitas, porte ereto, formas har
moniosas. São bem mais precoces que as nossas e não se pode 
julgá-las com o mesmo critério. Arcam com responsabi lidades 
desde cedo. Isto desenvolve-lhes a iniciativa, as torna intimo
ratas, decididas quer nos juízos, quer nas ati tudes. 

Os conhecimentos formais são bastante limitados, pois 
os que sabem ler e escrever são poucos. Apesar disso têm 
idéias claras, não deturpadas por informações falsas o u  por 
verdades truncadas. O que sabem, sabem-no integralmente. 

Lembram-se de tudo com .axatidão. Falam sem hesitação, 
nem fingimento algum. Nada de artificialismo. Q uando inter
peladas, qualquer menina descalça, de seus seis ou sete anos, 
replica com graça e dignidade. Mas, se percebe um gracejo, 
emudece qual esfinge. 

Lúcia, mais que qualquer dessas serranas, era em extremo 
reservada. Às vêzes, era tida por teimosa ou falha de inteligên
cia. Era-lhe mais fácil reter uma opinião que falar. Ademais, 
não ·esquecera a perseguição mesquinha que suportara, depois 
que, em companhia das !!'latias e de Just ino, viram « alguém 
envolto em lençol ». As irrn.ã;s a a própria mãe haviam-na ridi
cularizado. Quem iria acreditar agora, se dissesse que um anjo 
lhe dera a Comunhão ? Algo havia, no próprio fato, que im
punha silêncio de uma maneira sutil, mas imperiosa. Lúcia 
nunca foi capaz de exprimir essa impressão, nem d urante a 
infância, nem agora, em suas « Memórias ». Entretanto, assim 
era : sentia algo de inefável, que poderia vir somente de Deus. 
As  palavras do Anjo ficaram, para sempre e indelevelmente, 
gravadas nessas mentes infantis. A voz que as pronunciara 
tinha autoridade misteriosa, era-lhe impossível não obedecer. 

Os mais velhos estavam completamente alheios ao fato. 
Nada mais solitário e incompreensível que um coração de 
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criança. Sem dúvida essa boa gen te de A ljustrel , às voltas com 
múl tiplos afazere:5, nem podia perceber o que havia de anor
mal na conduta do;:; pequenos. Part iam cedinho a pastorear o 
rebanho e ninguém mais os via até a hora da c eia . !lluitas mu
d anças se deram, também, por essa ópoea, na vida pacata des
�·es lugarejo:> da Serra. Uma d�las repercu tiu profundamente 
na  famíl ia de Lúcia :  a part ida do Prior, P. Pena, e a chegada 
do seu s ucessor P. Doicinha. Este ora um sacerdote aus tero . 
Surgiram os comentários hab ituais, as al_}reciaçõcs pró e con
l ra c os elogios de praxe ao recém-chegado. 

Os paroqu ianos mais sensato;:; se davam por felize!::i do 
terem um pastor, enquanto tantas loealidades estavam dêles 
desprovidas. Outros, nem se imporlaYam : ter pároco bom o u  
mau, po uco s e  lhes dava. Padre Boicinha era dos tais que não 
temiam dizer a verdade quando fàsse necessário. Uma das 
suas primeiras iniciativas, que o devia tornar malquisto en
t re a gente moça, foi o fato de pregar contra essa mania inve
terada pela dança. Esse divertimenlo, um tanto pagão, propa
gava-se célere e fanàticamente pela Serra de Aire. Dançar em 
casa, sim, es tava bem, concordava êle. Deviam cessar, porém, 
êsses bailes p úblicos em Fátima o essas noitadas pelos luga
rejos próximos . Impediam o povo de ir à l\lissa, arrastavam as 
almas ao pecado e eram, geralmente, um escândalo. Deviam , 
pois, cessar, ordenou. Naturalmente choveram o:> protestos e os 
murmúrios. Principalmente entre as moças . .Maria Rosa, no en
tanto, apoiou o Párooo e proibiu que a s  filhas tomassem parte 
ern ba i les. « Mas dançar nunca foi pecado a té agora », objeto u 
uma v izinha. « E  agora vem o novo Pároco inventar essa 
moda » . 

« Não sei lá como isso é », replicou Maria Rosa. « Só sei 
que o Sr. Prior não quer saber de danças e minhas filhas não 
irão mais a essas festas ». 

A vida de Maria Rosa ainda continuava difícil. As filhas 
mais velhas, Maria e Ter�sa, agora casadas, não mais podiam 
ajudar em casa. O marido, Antônio Abóbora, continuava mais 
autoritário do qud nunca. De tempo em tempo, vendia um 
pedaço de terreno para pagar as dívidas, ou perdia uma 
das belas proprieda.des que hipotecara. Ficaram, apenas, com 
o estrito necessário. Para dar conta do recado, Maria Rosa 
viu-se obrigada a mandar Glória e Carolina empregarem-se 
na aldeia, enquanto ela ficava tomando conta da casa. Sempre 
que possível conseguia uns pequenos serviços como enfer
meira. O rebanho ficava a cargo de Lúcia e quase todo o tra
balho da chácara recaía sôbre os ·  ombros de  Manuel. 
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Isto lhe agradava pouco. Como poderia ser de outro modo, 
se o pai estava tôda hora a infernizá-lo ? A guerra ofereceu 
ao rapaz ó timo p retexto para se Ycr l ivre dêsse trabalho 
forçado de arar, malhar o trigo, eortar o feno e arrancar bata
tas. Portugal estava em plena g uerra. Não se passava um d ia 
sem no tícias sensacionais ; dos voluntários, um já estava mutil
lado, ou !ro havia desaparecido. Aos poucos, o desassossêgo, 
a apreensão e o dcsespêro das linhas de fogo invadiam tam
bém as regiões claras e risonhas da Serra de  Aire . .1\Ianuel era 
jo\·ern, forLe e feliz . Uma tarde, porém, trouxe para casa a no
tícia de seu alistamento como voluntário. Faltava apenas o 
exame médico para ser acei to. 

Por êsse tempo, um assomo de tristeza e amargura inva
dia a alma de Maria Rosa. As quatro filhas mais velhas fora ; 
o marido sempre a bebericar indolentemente o seu copi
nho, até tarde, pelas tavernas. Do grupo alegre e feliz da fanú
l ia d e  outrora, só restavam quatro pessoas tristes e silenciosas. 
Certa noite, ao se v�r só com o Antoninho, Lúcia e Manuel -
e agora até Manuel ia partir - percorreu com os olhos os lu
gares vazios e d'esatou a chorar. « Meu Deus, onde foi parar a 
alegria desta casa? ». E, encostando a caheça na mesa rústica, 
soluçou amargamente. Manuel e as irmãs também não se pu
deram mais conter. « Foi a ceia mais triste que jamais tive
mos », escreve Lúcia. 

Maria Rosa continuou a se afligir e a se consumir. Ma
nuel passara o exame médico e fôra aceito. Antes, porém, de 
sair d e  casa, a mãe caiu gravemente doente. Piorava cada d ia. 
Recorreram a um médico de um vilarejo próximo, mas sem 
resul Lado. Com o correr do tempo, enfraquecia sempre, e era 
incapaz de tomar conta de casa. Glória teve de deixar o em
prêgo para cuidar da mãe. Outros médicos da redondeza foram 
consultados e nenhum atinava com a doença que consumia 
Maria Rosa. Padre Boicinha, ao notar tal estado de fraqueza, 
ofereoou-se para levá-la a Leiria, a cidade mais próxima, para 
consultar um cirurgião tido como exceLente. 

Certo dia, o bom do Padre estacionou à porta da casa com 
seu carro puxado por velha mula. Ajudou Maria Rosa a subir 
penosamel!lte, em companhia de Teresa, uma das filhas casa
das, que a acompanhava. Foi penosa a viagem, nessa condu
ção rústica, aos trancos e barrancos pela estrada sinuosa que 
corta a Serra. Naquele tempo não era tão boa a estrada, quan
to hoje. Por fim, foram deixando para trás o velho mosteiro da  
Batalha e começaram a avistar as ruínas do  velho castelo d o  
século XIV. Nêle, Santa Isabel havia rezado e sofrido por-
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qne, tal como l\Iaria Rosa, também tivera um marido imperti� 
nente. Uma das numerosas casas brancas de telhas vermelhas, 
que se aninhavam à base do despenJ.adeiro, era enfim a do cé
lebre cirurgião. A consulta, porém, trouxera-lhe mais incômo
dos do que alívio. A mãe de Lúcia chegou à casa, essa noite, 
mais morta que viva, devido ao tratamento e à viagem que a 
chocalhara pela estrada afora. 

Foi um cirurgião de S. Mamede que acertou, afinal. Diag.
nosticou uma lesão cardíaca, uma vértebra deslocada e uma 
queda de rins. 

Prescreveu rigoroso tratamento de pontas de fogo e vá
rios remédios. 

Pobre Maria Rosa ! Era como a mísera mulher do Evan
gelho, « que sofrera muito com vários médicos ». Lúcia pensava 
muito, durante êsse tempo, no que lhe dissera o Anjo da Paz. 
Era seu maior consôlo recordar-lhe as palavras : « Antes de 
tudo, aceita, com submissão, os sofrimentos que o Senhor te 
enviar ». 

Freqüentemente meditava o sentido dessas palavras. Tal
vez o que se passava fôsse a realização do que o anjo predis
sera. Paciência, pois I 

Devia ter coragem e aceitar de  bom grado êsse sofrimento. 
Quando não sabia mais o que fazer com a doença da mãe, ia 
para junto do poço e punha-se a rezar e a chorar sozinha. As 
vêzes, Francisco e Jacinta iam lá ter com ela, e juntavam-se 
às lágrimas e às orações da prima. Não estavam, talvez, a par 
de tudo o que se passava na família dos Abóboras. Entretanto, 
tinham ouvido dizer que as coisas não iam bem por lá, e seus 
coraçõezinhos generosos dilaceravam-se com o sofrer de Lúcia. 
Até a Jacintinha, tão pequenina ainda, começava a p-enetrar o 
mistério do sofrimento. Dizia sempre : « Meu Deus, ofereço-vos 
todos êsses sacrifícios e sofrimentos, em reparação e pela con
versão dos pecadores ». Como agora iam tristonhos e calados 
êsses três pastorinhos, ao conduzir suas ovelhas pelas urzes 
emaranhadas da Serra, na primavera de 1917 1 Entretanto, ao 
ouvirem a algazarra feliz de bandos de crianças a brincar e a 
cantar, ao longe, modinhas conhecidas, incontinenti punham-se 
a dançar e a cantarolar também com a aragem fresca de abril. 

Ai trai-lari, lai-lai 
Trai-lari lai lai 
Lai lai lai I 

Essas cantigas não traziam mais a nota de outrora I Como 
na canção da primavera, o lai lai se tinha acabado. Poderiam 
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ser os mesmos, d epois de terem visto o que viram ? Algo de 
estranho, misterioso, pairava pelo ambiente, naquela prima
vera. A sombra da morte parecia bafejar o frescor das flu
rinhas. 

A depressão era geral. Maria Rosa ficou desolada com a 
partida de ManUBl. Um dos irmãos de  Jacinta também par
tira para a guerra e d iziam-no morto. Felizmenle o boato tinha 
sido falso, mas tio Marto c a família passaram dias de angú s
tia e incert eza. Cerl.a tarde, em que Jacinta e Francisco chora
vam ao pensar no i rmão, Lúcia, para distra í - los, cDnvindou-os 
a danç,ar. E os  pequeninos, enx:ugando ainda as lágrimas dos 
ros t inhos meigos, puseram-se a saraco tear. 

Mas como andavam diferenles agora I Ficavam os I rês pen
sativos durante mui to tempo. Recolhidos e si lenciosos, lá se 
iam pelas sinuosidades da Serra. 

Quão silenciosos e absortos passavam agora por entre as 
pedras ásperas de V alinhos I Recolhidos, iam pelo vale afora, 
em direção das anfractuosidades das encostas do Cabeça. Pa
reciam ter consciência da angústia da humanidade, üs voltas 
com o incompreensível mistério da dor. Até o mês de maio, 
o mês de Maria, o mês do reflorir da vida e da alegria, parecia 
pesar sombrio, êsse ano, sôbre o mundo. No dia 5 de maio, o 
Papa Bento XV lamentara, em memorável Encíclica, « a  guerra 
cruel, êsse suicídio da Europa ». Unia numa só voz a tristeza 
universal e indicava a fonte do3 tôda esperança. Depois de im
plorar a Deus que movess·e os corações dos dirigentes para a 
paz, incitou todos à penitência e à oração e dirigindo-se in
sistente à Dispensadora da tôdas as graças : « Nas mãos da 
Santíssima Virgem desejamos dapor, com a mais acendrada 
confiança, as súplicas dos seus filhos aflitos. Recorramos to
dos, nesta hora angustiosa, à grande 1\Iãe de Deus que nos 
há de salvar ». Ordenou fôsse inserida na ladainha de Lorclo 
a invocação : « Rainha da Paz, rogai por nós ». 

R prosseguiu : « A  Maria, Mãe de Misericórdia, tôdo-pode
rosa pela graça, subam, pois, os clamor·es de todos os  rincões 
da Terra - dos templos magníficos e das mais humildes cape
linhas -, dos palácios reais, das mansões dos ricos e das mais 
pobres choupanas, de tôda parte onde haja uma alma fiel -
cheguem até Ela as angústias das mães, das viúvas desoladas, 
o vagido dos pequeninos, os anelos d e  todos os corações gene
rosos. Possa sua solicitude, tão terna e benigna, obter a paz 
para o nosso mundo agitado ». 

É pouco provável que Lúcia e seus primos tenham ouvido 
falar na Encíclica, mesmo porque nem havia sido publicada. 
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Algum>. dias depois, 13 de maio de 1917, punham-se a caminho 
da Serra. Era um domingo esplendorosamente belo. De manhã, 
muito cedinho, tio Marta atrelou a carroça para levar tia Olím
pia à Batalha. Oudriam Missa na suntuosa Catedral e fariam, 
em seguida, algumas compras na feira próxima. Tencionavam, 
de há muito, comprar um porco para a ceva. Recomendaram 
às crianças que fôssem a Fátima assistir à Missa e abalaram 
alegremente estrada afora. Passava já de meio-dia, quando 
Jacinta e Francisco transpuseram o pátio , tocando o rebanho 
em direção da Lagoa. Como sempre, Lúcia com suas ovelhi
nhas lá esperava por êles. Levando por diante todo o rebanho, 
atravessaram as várzeas e furam ter aos campos e pastos per
tencen tes a Antônio Abóbora. Nunca o -céu fôra assim de um 
azul tão intenso. A terra parecia colorida a pas t el . 

Ao chegarem à Co\·a, enxo t aram as ovelhas para o pasto 
al io, que fôssem dar cabo dos tojos, e decidiram transformar a 
moila numa casinhola. Obstruíram-lhe a entrada, construindo 
uma parede. Começaram a transportar algumas pedras que por 
ali havia e a empilhá-las umas sôbre as outras. Absortos 
nesse trabalho, foram surpreendidos por um raio de luz tão 
Y i\·o que pensaram fôsse um relâmpago. Sem indagar sequer 
como poderia ser isso, com um céu assim tão límpido, lar
garam as pedras c, como autômatos, correram ladeira abaixo, 
até uma carrasqueira, um pouco distante do lugar em que 
brincavam. 

Apenas se abrigaram sob a folhag-em rendada, reluziu um 
segundo clarão. Amedrontados, afastaram -se da árvore à dis
tância de uma centena da metros. Pararam estatelados. Em 
frente, na copa de uma azinheira - de seis pés de altura e de 
fôlhas lustrosas, cercadas de esp inhos - viram, estupefatos, 
uma esfera de luz, e no centro, uma Senhora, « Vestida de 
branco », assim descreve Lúcia, <: mais brilhante que o sol, ir
radiando luz tão clara e intensa, como se fôra um copo de cris
tal, cheio de água puríssima, irisada pelos mais ardentes raios 
de sol ». Sua face era, indiscutivelmente, bela. « Nem triste, 
nem a!egre, mas, séria » - com ar de suave censura. As mãos 
juntas, como a rezar, apoiadas no peito e voltadas para cima. 
Da mão direita pendia um Rosário. As vestes pareciam feitas 
só de luz. A túnica era branca e branco o manto, orlado de 
ouro, que lhe cobria a cabeça e lhe descia aos pés. Não se lhe 
viam os cabelos e as orelhas. Os traços, Lúcia nunca pôde des
crevê-los. Fo i-lhe impossível fitar nesse ros to celestial seu 
olhar aturdido. C-egava I 
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Imóveis, fascinadas, ficaram as crianças deslumbradas 
pelo fulgor da luz que a visão irradiava. 

« Não tenhais mêdo » disse a voz, de inflexão suavíssima 
de ternura e timbre inesquecível. « Não vos faço mal >>. 

Alegria infinda, paz inefável inundavam-lhes a alma. Não 
sentiam mais mêdo. Na realidade, fôra somente o esplendor da 
luz que os assustara. Lúcia, mais senhora de si, pergun tou :  

- « D e  onde é Vossemecê? >> 
- « Sou do Céu ». 
- « E  que me quer Vossemecê ? » 
-· « Vim para vos pedir que venhais aqui seis meses se-

guidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois direi quem sou e 
o que quero. E voltarei aqui ainda a sétima vez ». 

- « E  eu também vou para o Céu ? » 
- « Sim, vais ». 
- « E a Jacinta? » 
--- «Também ». 
- « E o Francisco ? » 
- « Também irá, mas terá de rezar muitos terços ». 
O Céu I Lúcia lembrou-se, de repente, de duas moças mor

tas há pouco. Eram amigas da família e costwnavam ir à casa 
de Lúcia, aprender a tecer com Maria. 

- « Maria das Neves está no Céu ? », indagou. 
- « Sim . Está ». 
- « E  Amélia ? » 
- « Ficará no Purgatório até o fim do mundo ». 
O Purgatório I A té o fim do mundo ! .  . . 
A Senhora d isse ainda :  
« Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os  sofri

mentos que :F.le quiser mandar-vos, em reparação dos pecados 
com que é ofendido e de súplica, pela conversão dos peca
dores? » 

- « Sim, queremos ». 
- « Tereis de sofrer muito. Mas a graça de Deus será 

vosso confôrto ». 
Ao d izer as palavras « a  graça de Deus », a Senhora abriu 

as lindas mãos e dela saíram dois  raios de luz. Tão intensa 
era que envolvia as crianças, penetrava-lhes o coração, atingia 
o mais íntimo de suas almas. « Vimo-nos a nós mesmos em 
Deus », são as palavras de  Lúcia, « mais claramente que no 
melhor dos espelhos ».  Irresistível impulso prostrou-os de 
joelhos e os fêz rezar fervorosamente. « O' Santíssima Trin
dade, eu Vos adoro I Meu Deus, meu Deus, eu Vos amo no 
Santíssimo Sacramento ». 
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A Senhora esperou qua terminassem. Disse-lhes, então : 
« Rezai o têrço todos os dias, para alcançar a paz para o 

mundo e o fim da guerra ». 
Imediatamente após, começou a elevar-se serenamente, 

vagarosamente, da azinheira, subindo em direção do oeste, 
« até desaparecer na imensidade do espaço » (1) . 

Ficaram, assim, durante longo tempo, olhos fitos no céu. 
:Mesmo depois de terem recobrado o senso da realidade e te
rem saído daquele estado de êxtase, permaneceram silenciosos 
e pensativos a tarde tôda. Não s·e sentiam, porém, cansados e 
abatidos, como após a visão do Anjo da Paz. Pelo contrário, 
a Senhora deixara-os imersos numa deliciosa paz, numa ale
gria expansiva e inebriante, numa sensação de luz e liberdade. 
Pareciam leves como passarinhos. 

De tempos em tempos, suspirava a Jacinta : « Ai I que Se
nhora tão bonita I »  Pouco depois p useram-se a falar com tal 
desenvoltura que Lúcia achou prudente adverti-los de  que nada 
contassem a ninguém, nem mesmo à mãe. Francisco vira a 
Senhora, mas nada ouvira. Sentiu-se imensamente feliz quando 
as meninas lhe repetiram as palavras da Senhora. Comoveu-se, 
especialmente com a promessa de que iria para o Céu I Com o 
rostinho entre as mãos, exclamava : « Oh I Minha Nossa Senho
ra, direi quantos terços quiserdes I » 

« Ai I Que Senhora tão bonita I »  repetia a Jacinta. 
« Bem, vamos a ver se não contam mesmo a ninguém », 

disse Lúcia, receosa. 
« Não conto, não. Não te aflijas )), respondeu a pequena. 

Francisco fêz a mesma promessa. Lúcia t inha lá. suas dúvidas, 
principalmente a respeito de Jacinta. O semblante da menina 
irradiava tão intensa alegria que mal se podia conter. 

( 1) Com esta frase, termino Lúcio suas Mem6r1as, IV, pógs. 35-36. 1 94 1 .  Coinci
dência interessante: Monsenhor Eugênio Pocelli  foi sagrado B ispo, no Capela Sixtino, 
em 1 3  de maio de 1 917, exatamente no mesmo dia em que, pelo primeiro vez, os 
crianças viram o Senhora de Fótimo. Como Papo, Pio XII  tomou os primeiros provi
dências poro realizar os desejos de Nosso Senhora, em 1 942. 
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Ao chegarem, Jacinta e Francisco encontraram a casa 
cheia de visitas. A conversa ia animada. A família reunira-se 
tôda neste domingo. Só fal tava o irmão que eslava na guerra. 
Lá também se achava Antônio da Silva, marido da irmã de 
uma das tias, que viera também para jantar. A noite se aproxi
mava e as irmãs mais velhas le·..a.ram para o fogo o grande 
caldeirão de sopa d e  repôlho e batalc'ls. Trouxeram, também, 
de uma das prateleiras do lado, dois enormes pães de centeio. 
Lá fora, o rolar do carro sôbre as pedras da estrada anunciaYa 
a chegada dos pais, que vol tavam da Batalha. 

Jacinta, ao sair para a rua, talvez pretendesse sàmente ir  
ao encontro da mãe. Tia Olímpia, ness·e momento, apreciava. 
a habilidade de tio Marto, que retirava da carroça um porco 
que se debatia e ameaçava fugir. À vista do sorriso terno c 
bondoso da mãe, a pequena correu a abraçar-lhe os joelhos. 
E o segrêdo escapou. A tentação fôra forte demais. 

« O  mãe, vi Nossa Senhora na Cova da Iria, hoje I »  
Olímpia fêz um muxôxo. 
« Credo, fi lha I És me.smo uma boa sank't para veres Nossa 

Senhora ». 
E entrou ràpidamente. 
« Mas eu A vi », iasistiu Jacinta, indo-lhe no encalço. E, 

ràpidamente, pôs-se a contar tudo, de afogadilho : como ha
viam visto o relâmpago, o mêdo que tiveram e como saíram 
correndo ; o pedido de Francisoo a Lúcia pma jogar uma pedra 
na esfera de luz, e a recusa d e  Lúcia. E, como era linda a 
Nossa Senhora I Ela dissera : « Deviam rezar o têrço todos os 
dias e ambos iriam para o Céu. Imagine, o Céu I »  

Olímpia viu que não se tratava de simples brincadeira. 
Como, porém, levar isso a sério ? 

« Viste, então, uma Senhora? Como se Nossa Senhora fôssc 
aparecer a ti. . . » 

E, à pressa, foi preparar a ração do porquinho, que, 
desde então, começ,ou a tomar parte importante na vida da fa
mília (1 ) . Enquanto isto, tio Marto prendia, aos gritos, o ani-

( 1 )  Relato Ol ímpio ao P. De Morchi, op. cit., póg. 64. 
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mal, num cercado ao lado do curral. Logo após entrou para o 
jantar. Estava calado e exaus-to. Sentou-se ao pé do fogo e co
meçou a tomar a sopa quente, de repôlho e batatas. Olímpia 
sentou-se a seu lado. Então, para distraí-lo, pensou em con
tar-lhe a estranha história que ouvira da pequen.ita. 

« O  Jacinta I vem contar ao pai como foi essa história de 
Nossa Senhora, na Cova da Iria ». 

Sem perda de tempo Jacinta rep·etiu tudo. Seus olhos bri
lhavam comovidos. As faces afogueadas evidenciavam o en
tusiasmo e a excitação profunda da menina. 

Tio Marto afastou gravemente o prato. Indagou do Fran
cisco o que sabia  d isso tudo. Êste confirmou o que contara a 
irmãzinha. Tio :Marto atentava demoradamente, ora para um, 
ora para outro, procurando deci frar o que havia nisso. Olímpia 
relutava ainda em tomar a coisa a sério. 

« És mesmo uma boa santinha », repetia, « para Nossa Se
nhora te aparecer ll . 

Havia também humildade no sen repticismo. Pertenciam, 
ela c seu irmiio An tônio, a uma f::tmília simples e rude, 
mais tida por alegw e folgazã do que por piedqsa. A té hoje pa
rece não acreditar mui to que isso tenha acontecido aos fi lhos. 

« Dem ! Se os pequenos viram uma. mulher vestida de 
branco », sentenciava Antônio da SihTa, « quem poderia ser se
não Nossa Senhora ? . . .  ll 

Tio Marto pensava lenta, mi1S acer tadamente . Pesava, com 
cuidado, os argumentos. Sondava-lhes os olhares e interpretava 
as inflexões da voz. Certificou-se de que ni'io lhe es tavam pre
gando uma peça. Não, não era embuste !  Estariam mentindo ? . . .  

« Ai, Jesus », o i s to  êle repete até hoje, « Nunca pilhei 
Francisco a mentir. Nem tão pouco Jacinta ll. 

Por fim, emitiu sua d ecisão. 
« Desdo o princípio do mundo, Nossa Senhora tem apa

recido, mui ta:; vêzes, de diversas maneiras », obsen'OU. « Se o 
mundo está assim tão mau, estaria, talvez, pior se não se ti
vessem dado tais acontecimentos. É grande o poder de Deus. 
Não sabemos ainda o quo é isto, mas algo há de ser ll. 

Pareceu-lhe evidente que, sem uma interv•enção da Provi
dência, as crianças não seriam capazes de dizer pala.vras as
sim tão sérias, tão importantes. Instrução não tinham. Mesmo 
o que sabiam do catecismo era tão elementar I Assim, foi tio 
1\Iarto o primeiro a acredi tar na história de Fátima, naquela 
tarde do domingo de 1917. 

Lúcia nada soube até o dia seguinte. Fôra tão feliz para 
a cama ! Não dissera uma palavra sôbre o ocorrido e não ta r-
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dava a cair no sono. Quando deu acôrdo de si, já era 
manhã clara. Levantou-se logo e foi brincar debaixo da fi
gueira, ao lado da casa, esperando a hora de levar o rebanho 
para o pasto. Daí a pouco, viu sua irmã Maria dos Anjos diri� 
gir-se para o seu lado e dizer-lhe, zombeteira : 

« O  Lúcia, ouvi dizer por aí que viste Nossa Senhora na 
Cova da Iria. É verdade? », perguntou Maria. 

« Quem foi que te disse ? » 
« As vizinhas contaram que a tia Olímpia lhes dissera 

como Jacinta se saíra com essa ». 
« E  eu pedi tanto que não contassem a ninguém », disse 

Lúcia, caindo em pranto. 
« Por quê ? »  
« Porque nem sei s·e era Nossa Senhora. Era uma senho

rinha muito linda ». 
« E  o que te d iss,e essa senhorinha muito linda? » 
« Que queria que fôssemos, seis meses em seguida, à Cova 

da Iria e depois havia de dizer quem era e o que queria l>. 
« Não lhe perguntaste quem era ela? » 
« Perguntei-lhe de onde era e ela disse-me : « Sou do Céu » 

e calou -se » (t ) . 
Eis do que se recorda Maria dos Anjos, depois de 25 anos. 

Ela mesma não foi má para Lúcia. Simplesmente não acredi 
tou na história. Preferiu aceitar a opinião da mãe, de que a 
irmã, atrevida e petulante como era, S·eria bem capaz de inven
t ar tudo isso. Pensou estar cumprindo um dever ao transmitir 
o que ouvira, a Maria Rosa. Lúcia, naturalmente, foi chamada 
logo à presença dos pais. Uma risada sonora, poria têrmo a 
tôda essa história, pensou o pai : « Tolices de mulheres I », disse 
ao sair, despreocupado, para a lavoura. « Histórias tôlas de 
mulheres ! »  

Sua espôsa, ·entretanto, tomou a coisa a sério e ministrou 
à sua caçula uma repreensão em regra. 

« Fal tava-me ainda mais esta para o fim de minha vida l>, 
lamentava-se com amargura. « Eu que andava sempre a cuidar 
que meus filhos nunca mentissem e, agora, vem esta a me pre
gar tamanhas lorotas ». 

Desamparada, com a alma aos pedaços, saiu Lúcia do pá
tio aquela manhã, tocando seus carneirinhos. Com que rapidez 
se passa, neste mundo, da alegria à tristeza I Descendo a rua, 

( 1 )  No l ivro do P. De Marchi relata-se por extenso essa converso de Maria dos 
Anjos, póg. 66. 
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lá ao longe, todo contrito, vinha se aproximando Francisco, 
olhos rasos de lágrimas . 

« Não chores assim », disse Lúcia, « ·e não contes a nin
guém o que a Senhora nos d isse ». 

« Já contei tudo », balbuciou Francisco, desolado, censu
rando a s i  próprio em lugar de Jacinta. 

« Que foi que disseste ? >> . 
« Disse que a Senhora prometeu levar-nos para o Céu. 

Quando me perguntavam se era verdade, eu não podia men
tir . . .  Perdoa-me, Lúcia. Não direi mais nada a ninguém ». 

De qualquer forma, essa descoberta lhes estragara a vida. 
Como estavam mudados l Não eram mais os pastorinhos ale
gres de outrora. Pensativos, cabisbaixos, seguiam, aquêle d ia, 
rumo às pastagens, tocando o rebanho. Jacinta sentou-se e dei
xou-se ficar imóvel e silenciosa. 

- « Jacinta, vem brincar ! »  
- « Hoje, não quero brincar ». 
- « Por quê ? » 
- « Porque ·estou a pensar que a Senhora nos disse para 

rezarmos o têrço e fazermos penitência pela conversão dos 
pecadores. Agora, sempre que rezamos o têrço, teremos que 
d izer a Ave-Maria e o Padre-Nosso inteirinho >>. 

- « E  os sacrifícios, como havemos de os fazer ? >> 
Francisco teve uma idéia. 
- « Podemos dar a nossa merenda às ovelhas e faremos 

o sacrifício d e  não comer nada >>. 
Desde então, muitas vêzes tomavam água do barreiro, 

onde o gado bebia, e onde as mulheres lavavam a roupa. 
Jacinta, por sua vez, achou melhor jeito para se desfazer 

_da merenda. Encontraram-se, certo d ia, com criancinhas pobres 
da Moita - a meia milha de distância. Vinham mendigar em 
Aljustrel. 

- « Vamos dar-lhes nossas merendas pela conversão dos 
pecadores », p ropôs. 

E os  dois outros concordaram. 
Lá pelo meio-dia, apertou-lhes a fome e procuraram 

pela charneca algo que p udessem comer. Francisco subiu a 
uma azinheira, para colhêr bolotas completamente verdes. 
Acharam-nas gos tosas. Jacinta d ecidiu que, se estavam assim 
gostosas, não hav ia sacrifício em comê-las. Apanhou alg umas 
bolo tas verdes, de um carvalho enorme e também azeitonas 
verdes que por ali havia, e começou a mastigá-las. Sim, eram 
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amargas como fel, concordou. Mas queria oferecer êste gôsto 
tão ruim pela conversão dos pecadores. 

Desde êsse dia foi essa a única merenda de Jacinta. 
- « Não comas essas coisas )), d isse Lúcia certa vez, « es

Lão amargas demais )), 
- « Mas é porque estão amargas que as como )), replicou 

Jacinta, ingênuamente. « Ê para converter os pecadores ll . 
Não se passou muito tempo e as criancinhas pobres 

aprend eram a ·esperar por êles, à beira da ·estrada. Os três lhes 
d avam, com prazer, as  respectivas merendas, e con Lcn tavam-se 
com o que pudessem colhêr p ela serra. 

- « Comíamos pinhões ll, recorda Lúcia. « As raízes das 
campainhas, florinhas amarelas, que trazem ao pé da raiz uma 
bolinha do tamanho de urna azeitona, amoras, cogumelos e 
umas coisas d e  que não me lembro o nome e que colhíamos 
das raízes dos pinheiros »  ( 1 ) .  

« A  mais decidida a satisfazer aos desejos da Senhora, 
quanto aos sacrifícios, era Jacinta », conta-nos modestamente 
Lúcia ·em seus relatórios. 

Certa vez, esta�a escald ante o verão. Dirigiram-se os 
! rês para um pasto que Maria Rosa pedira emprestado aos vi
zinhos.  Como d e  costume, as merendas tinham sido dadas aos 
pobrezinhos. Ao atingirem o p asto, ei-los torturados pela sêde 
e pola fome. Agua potável não havia nas proximidades. Nem 
mesmo o Francisco matara a sêde no barreiro, onde bebia o 
gado. Que importa ? Seria mais um sacri fíóo pelos pecado
res, como o faziam habitualmente. l\Ias o sol escaldava cada 
vez mais. A medida que o calor aumentava como lhes custava 
aquela resolução I Lúcia sugeriu que fôssem à choupana mais 
próxima para pedir um pouco d e  água. A boa mulher deu-lhes 
não só um púcaro cheio d e  água fresca, mas também um pão 
enorme para repartirem entre o s  três. E abalaram, de  Yol t a  
para o pasto. Lúcia ofereceu primeiro a Francisco. 

- << Não quero beber ll, d isse. 
- << Por quê ?  ll 
- << Quero sofrer pela conversão dos pecadores ll. 
-- << Bebe tu, Jacinta ll. 
- << Também quero oferecer ê ste sacriiício pelos peca-

dores ll. 
O final da cena, relatada ocasionalmente por Lúcia, muito 

tempo Llepois, lembra o gesto do Rei, antepassado do Messias e 
d e  Nossa Senhora de Fátima. Um soldado trouxera-lhe água 

( 1 )  Memórias, I, póg. 1 3. 
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à custa da própria vida. Apesar de desfalecer d e  sêde e can
saço após o fogo da batalha, derramou-a em sacrifício de ação 
de graças. ao Senhor Deus dos Exércitos. A pequenina pas
iôra de Aljustrel obedecia ao mesmo espíri to que Davi .  Mas 
deixemo-la contar. Ela o faz tão bem I 

« Deitei, então, a agua numa cavidade do rochedo para quo 
as ovelhinhas bebesserru e íui levar o púcaro d e  vol k'l ll. 

O calor escaldava cada vez mais. Pa.recia aumentar de  mo
m ento a momento. Os grilos e as cigarras faziam côro ao coa
xar das rãs do açude próximo e o barulho era ensurdecedor. 
Debilitada pelo jejum e pela sêde, Jacinta não mais se conteve : 
« Dize aos grilos e aos sapos que se calem. Dói-me tanto a ca.
Leça ! )) disse com simplicidade. E Francisco replicou : « Não 
queres sofrer isso pelos p ecadores ? ll .J acin ta, agarrando, então, 
a cabeça com as uuas mãozinhas : c !J uero, sim. Deixá-los 
cantar ll. 

Enquanto as crianças levavam tão a sério os desejos da 
l inda Senhora, l\Iaria Rosa se obs tinava a desfazer o que ela 
chamava a desonra da família. Excitada pelo falatório das vi
z inhas e pelo seu precário estado de saúdo qu0 a l·evava a exa 
gerar tudo, d izia-se responsável diante d e  Deus. Queria obrigar 
a filha a confessar que havia mentido e induzido os pequenos 
a fazerem o m esmo, i lud indo assim, Deus sabe, quantas pes 
soas de bem. À custa de promessas e ameaças, zangas e carí
cias, procurou fazer tudo o que podia para levar Lúcia a se 
destnentir. Mas, com que serenidade segura, Lúcia repetia sua 
história I « Se não confessares que é tudo mentira ll, ameaçou 
certa vez, << p rendo-te no quarto escuro e nunca mais verás a 
luz do dia ll. De outra feita exasperou-se tanto a ponto d e  ba
tê-la com o cabo da vassoura . Esgotad os todos os  recursos, le
vou-a um dia à Paróquia. Talvez o Senhor Prior conseguisse 
despertar-lhe o remorso e obtivôsse uma retratação. Mas foi 
tudo inútil . 

Lúcia começou a penetrar o sentido das palavras de  
Nossa Senhora : « Tereis muito que sofrer ll . Não só a mãe con
tinuou a batê-la e a injuriá-la, mas as irmãs magoavam-na 
muito mais cruelmente do que supunham, expondo-a ao ridí
culo. Tôda gen te, em Alj ustrel, parecia estar contra ela. Ao 
passar ao longo das ruas calçadas de  pedras, ouvia uma mu
lher dizer : « A h I s,e fôsse minha filha ! .  .. ll E outra. « Não há 
nada como um bom chá de quina para acabar com essas vi
sões ! ll Até as crianças zombavam : « Olá, Lúcia, Nossa Se
nhora não vem pelos telhados, hoje? )) 
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Em m eio a tão mesquinha perseguição surgiam algumas 
consolações. 

Cmrlo dia, dois sacerdotes, d e  passagem por ali, oonforta
ram os p·equenos em d emorada conversa e pediram orações 
p elo Santo Padre . « Quem é o Santo Padre ? »  Um dêles 
explicou-lhes. Desde essa ocasião, os pequeninos acrescenta
ram ao têrço de todos os d ias, três Ave-Marias nas intenções 
do Papa. 

Quanta honra i Rezar pelo Chefe visível da Igreja ! Que 
oonfôrto lhes trazia essa idéia I Principalmente para Francisco. 
Não somente aceitava o sofrimento, mas o acolhia alegremente, 
como soem fazer os santos, seguindo as pegadas do Crucifi
cado. « Nossa Senhora disse-nos que teríamos muito que so
frer », repelia. « Não faz mal. Que me importa? Sofrerei tanto 
quanto Ela quiser ». 

Quando via Lúcia, debulhada em lágrimas, devido aos 
maus tratos recebidos em casa : « Não te impo rtes I Nossa Se
nhora d isse que teríamos de sofrer muito ». Lúcia recobrava 
ânimo. Outra característica dos santos que Francisco manifes
tava, desde a aparição da Senhora, era o amor à solidão. Certa 
manhã de maio, deixou o rebanho a cargo das d uas meninas e 
lá se foi trepar no alto de  um rochedo .  « É  pro ibido subir aqui I 
Deixem-me sozinho ». O d ia estava fresco e o sol esplendo
roso. Lúcia e Jacinta oorria.m atrás das borboletas. Assim en
tretidas, esqueceram-se oompletamente do Francisoo. A certa 
altura sentiram fome. 

A hora d a  merenda, há muito, havia passado.  E êle ainda 
lá estava, no alto do rochedo. « Francisco, Francisco, anda daí. 
Não queres a merenda? » 

- « Não. Comam vocês ». 
- « E  o têrço, não vens rezar? » 
- « Mais tarde ». 
Quando Lúcia o chamou, outra vez, 11espondeu, provocan

do-as : « Venham vocês rezar aqui ». As meninas não queriam 
dar-se por achadas. Arranharam as mãos, esfolaram os joelhos, 
mas oonseguiram, afinal, escalar o rochedo. Chegaram ofegan
tes, mas haviam vencido. 

- « Que fizeste êste tempo todo ? » 
- « Estive pensando em Deus. Como :Ele deve ficar triste 

com tantos pecados », respondeu o menino com seried ade. « Se, 
ao menos, eu pudesse dar-lhe um pouoo de alegria I » Dias ha;
via em que se esqueciam dos pecadores e, palpitantes da vida 
que Deus dá a tôdas as crianças, punham-se alegres, a cn.ntar : 
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« De noite canta a coruja, ó prima, 6 prima I 
Que me quer assustar, tão linda ! tão linda ! 
A moça quando s e  de.spe, ó prima, ó prima I 
Se põe à lua a c antar, tão linda, tão linda ! 

Ah lá lá .. . 
Ah lá lá . . . 

O rouxinol na campina, ó prima 1 6 prima ! 
Passa o d ia a cantar, tão lirida 1 tão linda 1 
Canta a rôla no bosque, ó prima I ó prima 1 
Canta o carro a chiar, tão linda I tão linda I 

Ah lá, lá .. . 
Ah  lá, lá .. . 

Outra linda cantiga é a Serrana : 

Serrana, linda serrana 
De lindos olhos castanhos I 
Quem te deu, serrana, 
Encantos tamanhos 

Como jamais os vi ? 
Tem dó de mim, serrana, serrana, 
Tem dó de mim I 
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Pareceu-lhes tão linda a cantiga que a cantaram de no
vo. Francisco lembrou então : « Não devemos mais cantar 
assim. Desde que vimos o Anjo e Nossa Senhora, não deve
mos mais nos importar com essas cantigas. » 

Era junho. Aproximava-se o d ia 13 e as crianças espe
ravam poder ir à Cova da Iria e cumprir a promessa que ha
viam feito à Senhora. Maria Rosa também aguardava essa 
data, mas por outro motivo. Era a festa de Santo Antônio, o 
Santo mais popular do país. Como não haveria de ser assim ? 
Nascera em Lisboa, rezara muito em Coimbra, antes de  ope
rar milagres em Pádua. Pertencia, pois, de modo especial a 
Portugal e mais ainda ao povo d e  Fátima, de cuja Igreja 
era o Padroeiro. Nesse dia, haveria Missa cantada, sermão 
festivo, procissão solene e mais música, fogo de artifício e 
diversões sem conta. Graças à generosidade dos devotos, 
haveria farta distribuição do « Pão de Santo Antônio ». Lin
dos pães branoos e apetitosos senam distribuídos aos pobres, 
em vez do pão prêto de centeio de todos os d ias. Os proprie
târios mais abastados ofereciam carros de bois e carroças, 
para o transporte dos pobres. 'Rases carros eram todos profu
samente enfeitados, para. a circunstância, com flores, bandeiras 
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de côres berrantes e colchas remendadas. No átrio da Igreja, 
desciam todos o se colocavam em fila, ao lado das imensas pi
lhas de víveres. l\Iaria Rosa sabia quanto os pequenos apre
ciavam essa fe:; ta. Gosta\-am tanto do pão fresco, da m úsica 
aiegro, do colorido berrante das bandeirinhas, do espetáculo 
deslumbrante dos fogos de artifício. Quo felicidade coincid ir  
essa festa com a data em que êsses louquinhos andavam pla
nejando ir à Co,·a da Iria. Conhecia muito bem Lúcia ! Corno 
as filhas mais velhas, confiava em Santo Antônio para fazer 
a caçula vol tar novamente para. o caminho da \·erclade o da 
obediência. Passaram o dia  12 de junho todo a eualtecer os 
alralivos do dia seguinte. Lúcia ficava calada. Se a premiam 
de perguntas, respondia s�rena : « Vo u  it Cova da Iria, amanhã. 
E' o que deseja a Senhora )) . .Mas não acredi tavam. 

« v,eremos se vais deixar a festa para ires conversar com 
essa Senhora ! ))  dizia Maria Rosa, duvidando. Tia Olímpia opi
nava com a cabeça, concordando com a cunhada. Também sa
b ia, por experiências passadas, quanto Jacinta e Francisco 
eram loucos por essa festa. Não seriam capazes de deixar 
tudo isso para irem atrás de uma Senhora imaginária. Ela, 
agora, não iria perder a cabeça com essa história. O marido, 
porém, estava em pior situação. Não lhe havia pedido a fi
lhinha que a acompanhasse à Cova da Iria ? De um lado, não 
queria expor-s,e ao ridículo, de o utro, como wntrariar a filha?  
Felizmente lembrou-se d e  que, domingo, haveria feira na aldeia 
vizinha e precisava ir até lá para comprar uma junta de boi•s. 
Faltaria, assim, à festa e à aparição. O timo l Aliás, não era 
obrigação de tio Marto, antes de tudo, abastecer a sua chá
cara ? Tia Olímpia agradou-se da solução e quis acompanhá-lo 
também. Maria Rosa era menos conciliadora. Fêz o que 
pôde para dissuadir Lúcia da ida à Cova da Iria. Teria, 
talvez, tomado medidas mais severas, se não fôsse a conversa 
que tivera sôbre o assunto com o novo Pároco, o Pa;dre 
Manuel Marques Ferreira. 

« Deixe-os ir, se persistirem )) aconselhou com prudên
cia, « e veremos o que aoonteoe. Traga-mos em seguida. Con
versarei oom os pequenos para ver se consigo deslindar o 
fio dessa meada. » 



CAPITULO VII 

Festa de Santo Antônio. Os pastorinhos de A ljustrel le
varam o rebanho para o pas to muito mais cedo do que costu
mavam. Lá pelas 9 horas estariam de volta, a fim de chegarem 
a tempo para a Missa cantada das dez. Antes mesmo que o 
sol começasse a tingir o céu lá pelo lado do poente, já as ove
lhinhas estavam fora do aprisco. Lúcia tinha já, talvez, atin
gido a charneca, mordiscando o pão prêto - os pastorinhos de 
manhã comiam assim, sem se sentarem à m esa - quando seu 
irmão Antônio lhe corre no encalço. Havia gente em casa à 
procura dela. 

Confiou o reLanho ao irmão e apressou-se em voltar. En
controu a casa cheia de gente. Homens e mulheres, proceden
tes de d iversos lugares : de Minde, perto de Tomar, de Carras
cos, de Boieiros. A história da aparição de maio já correra 
pelas montanhas. Muitos acreditavam nela. Outros e ram ape
nas curiosos. 

Um bom número levantara-se c,cdo para acompanhar as 
erianças, montanha acima, até a Cova da Iria. Lúcia estava 
contrariada. D isse, entretanto, aos visitantes que, se quisessem 
acompanhá-la, teriam de esperar a sua volta da Missa. 

E partiu para Fátima. Esperaram, pacientes, mais de duas 
horas, junto à f igueira, perto da casa. Naturalmente, a presença 
de tôda essa gente desagradou a Maria Rosa o às filhas mais 
velhas. Comentários mordazes e palavras ásperas foram lan
çados como invectivas contra êsse povo em geral e contra essa. 
folia das crianças, em particular. Os peregrinos não desanima� 
ram. Esperavam tranqüilamente, passeando, rindo e conver
sando, despreocupados, até Lúcia voltar da Missa. 

Seriam aproximadamente 11  horas, quando a menina, fi
nalmente, saiu de casa, ladeada dessa gente estranha. « Sentia
me amargurada nesse dia », recorda, « o  desprêzo de minha 
irmãJ e a animosidade de minha mãe, cortavam-me o coração ». 

« Lembrava-me dos tempos passados e perguntava a mim 
mesma onde es tava a afeição que minha família me devotava, 
não havia muito tempo ». E agora ser, assim, seguida por tôda 
essa gente desconhecida a me assediar de perguntas ! »  

Começou a chorar ao longo do caminho. Trazia ainda os 
olhos marejados de  lágrimas ao chegar à casa dos Martos. 



64 WILLI A\1 1'110\IAS \V ALSH 

« Não chores », d i sse Jacinta, ao pcrccLer-llw os olhos 
úmidos e o tremor comovido dos lábios . « Certamente são 
êstes os sacrifícios que o A njo d isse que Deus nos mandaria. 
E' por isso que sofres : em reparação e para convcrlercs os pe
cadores ! » Lúc ia enxugou as lágrimas . Seguidos do povo, d i
r igiram -se apressadamente pela estrada afora e lá se foram os 
três, galgando as montanhas, atravessando as c.a.mp inas, du
rante cêrca de meia hora. Na Cova da Iria, já outro gru
po esperava por ê•les.  Eram curiosos e devotos, procedentes das 
choupanas próximas e de lugares dis tantes. Havia uma mulher 
de Loureira, um homem baixo da Lomba da Ég ua, ou tros de 
Doleiros, Tôrres Novas, A nteiro. Maria Carrei ra e os filhos vi 
nham de Moi ta. Cinqüenta pessoas ao todo. Maria Carreira 
é uma das mais valiosas testem u nhas que ainda lá vivem . Con
versamos no próprio lugar das aparições, no verão de 1946. E' 
ela a zeladora do Santuário e conhecida sob a alcunha de ]\la
ria da Capelinha. Viúva de 75 anos, sempre corretamente ves
tida de prêto, traz um lenço, ig ualmen te prê to, por sôbre os 
cabelos brancos. A parenta menos idade por ter porte ereto, 
movimentos ráp id os c ser esbelta . Manifesta a scrcnicladc da
queles que nada mais esperam da vida ; os olhos azuis, es
verdeados, deno lam intcligência e revelam-lhe a alma tranqii ila 
c sincera. Lembra-se p crfei t.a.mcnlc d0 Ler assis tido a essa fes
ta de S. Antônio de 1917, na Cova da Iria. Semanas antes, p ro
jetava tudo. Seu marido andava trabalhando com Antônio A bó
bora, o pai de Lúcia, na emprei tada de um jardim . Do is  ou 
três d ias depois da apari ção de Maria, chegou a casa o m arido, 
contando a singular história. Antônio lhe havia di to como Nos
sa Senhora aparecera, na Cova da Iria, à sua r.a.çula. c aos dois 
pequenos de sua irmã Olímpia, casada com o l io l\larto. Car
reira pensou que isso não passav.1 de to l i ces. Mas a mulher 
tomou a eoisa a sério. J ustamente João, um de seus filhos, 
era aleijado das pernas e andava arrastando-se. Maria apega
ra-se à idéia de que isso podia ser verdade c que, talv·ez, na 
próxima aparição, N. Senhora lhe curaria o filho.  

Tão Jogo Lúcia alcançou o l ug.:tr - segundo relatou M.  
Carreira ao Padre De Marchi e confirmou o falo diante de 
mim, o ano passado - Lúcia parou a uma dis tância de nove 
pés da azinheira, voltada para o nascente, Jacinta de um lado 
c Francisco de outro. Sentaram-se todos à espera . A inda não 
era meio-dia e a multidão se d ispersara. Alguns abriram as 
ccstas de v ime e retiraram fatias de pão e garrafas de v inho . 
Outros ofereceram comida às crianças. Estas recusaram. A cei
taram apenas algumas laranjas que conservaram nas mãos. Ja-
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cinta começou a brincar, até que Lúcia lhe ordenou que pa
rasse. Certa moça de Boieiros começou a rezar, em voz alta, 
num livro de piedade. 

Maria Carreira., que estivera doente, senti u-se desfalecer, 
por estar tanto tempo em pé. « Nossa Senhora vai demo rar 
muito ? »  perguntou. 

« Não, senhora, muito não », responde u Lúcia, investigando 
o céu do lado do nascente. 

Rezaram todos um têrço. Em seguida, a piedosa moça de  
Boieiros começou a Ladainha de Nossa Senho ra. Lúcia inter
rompeu-a, dizendo que não haveria tempo . Levantando-se, en
tão, do chão, exclamou : 

« Jacinta, aí vem Nossa Senhora ! Olhe o relâmpago ! » 
Os três pequenos co rreram, então, para jun to da azinheira 

c a mul t idão cerro u-se em tôrno dêles. Maria Carreira recor
da-se ainda, nitidamente, da cena. « A joelhamo -nos por sô
brc as moitas e os tojos. Lúcia pôs as mãos como para rezar. 
Ou v i -a dizer : « Vossemecê disse-me para vir cá. Faça-me o fa
vor de dizer o que me quer ! »  Começamos então a ouvir um 
sussurro, mas não en tendíamos nada. Era como se fosse o 
zumbir de uma abelha » (!) . 

Alguns dos espectadores notaram qua a luz do sol se obs
cureceu duran te os minutos seguin tes, apesar de estar o céu 
sem nuvens . Oulros disseram quo o tôpo da azinheira, co
ber to de bro tos, pareceu curvar-se como sob um pêso, um mo
mento anles de Lúcia começar a falar. 

Em seu rela tório sem ar tifício , mas tão fiel, Lúcia per
gunta : « Q ue m e  quer Vossemecê ? >> Suhstancialmente, é a 
mesma coisa que con lou  Maria Carreira. A Senhora res
pondeu : 

<; Quero que venhas aqui no d ia 13 do próximo mês. Que 
rezes o t êrço Lodo:-; os d ias c apren1las a ler. Mais tarde direi 
o que quero ». 

Lúcia pediu, então, a c ura de uma pessoa doente. 
« Se se convert<;r, ficará cu rada ainda êstc ano i>, foi a res

pos ta. 
« Eu queria pedir-lhe para nos levar para o Céu >> conti

nuou a menina. 
« Sim. Levarei, em breve, Jacinta e Francisco para o Céu. 

E tu, Lúcia, ficarás aqui mais algum tempo. Jesus quer ser
v i r-se de ti para me faz.:r conhecer e amar . Êle quer estabele
cer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração ». 

( 1 )  De Marchi ,  op, cit,, póg, 78, 
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- <' E eu fico aqui ? », perguntou assustada, « sozinha ? »  
- « Não, filha. E sofres muito com isso ? Eu nunca te dei-

xarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio c o ca
minho que te conduzirá até Deus ». 

Ao dizer estas últimas palavras, abriu as mãos, tal como 
fizera na outra aparição, e comunicou-lhes outra vez aquela 
luz que, em dois raios vivíss imos, lhe jorrava das mãos. As 
crianças ficaram envôltas como num esplendor celeste. « Nes
sa luz, víamo -nos como que submersos em Deus », escreve Lú
cia. « Jacinta e Francisco recebiam a parte da luz que ia em 
direção do Céu e eu, nos raios que caíam sôbre a Terra. Junto 
da mão direita de Nossa Senhora, estava um coração cercado 
de espinhos, que pareciam nêle se cravar. Compreendemos que 
era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados 
da humanidade, os quais devemos reparar » ( 1 ) .  

O Imaculado Coração de Maria f O Anjo já falara nêle I 
« Pelos méritos infinitos de vosso Sagrado Coração e do Imacu
lado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pecadores ». E 
na visão da Santíssima Trindade que os envolvia, viram tam
bém Jesus e Maria. Nossa Senhora não parecia, nem alegre nem 
triste, mas « séria ». A impressão deixada pelo Verbo d e  Deus na 
mente de Francisco foi, entretanto, de uma infinda melancolia. 

Quando se des\·anec.;u essa grandiosa revelação, a Senho
ra, envôlla ainda na luz que irradiava, levantou-se sem esfôrço, 
suavemente, na d iração do oeste até desaparecer de todo. Al
gumas pessoas mais próximas notaram que os brotos do tôpo 
da azinheira estavam tombados na mesma direção, como se as 
vestes da Senhora os tivessem arrastado. Só algumas horas 
mais tarde retomaram a posição natural. 

Lúcia permaneceu longo tempo contemplando a imensidão 
vazia do céu ! Maria Carreira O U\Tiu-a dizer : « Pronto ! Agora 
já não se vê. Já entrou no Céu. Fecharam-se as portas ». 

O povo eslava intensamente excitado. Apesar de ninguém 
ter visto Nossa Senhora, era evidente que algo de extraordi
nário se passara. Alguns começaram a fazer perguntas às 
crianças. Outros d iscutiam entre si. Muitos examinavam a azi
nheira c eram só exclamações, diante dos brotos tombados. 
Começaram a querer arrancar as fôlhas da azinheira para 
levar de lembrança ou como relíquia e, talvez tivessem 
despojado inteiramenta o tronco, se Lúcia não tivesse tido a 

( 1 )  Memórias, IV, págs. 37-38. A revelação do Imaculado Coração de Mario foi 
chamado "o segrêdo de junho". Em alguns de seus relatórios, Lúcio explicou que Nosso 
Senhora não pedira segrêdo sôbre isso. As crianças é que sentiram o necessidade de 
guardar reservo sôbre êsse assunto com o correr do tempo. 
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presença de espírito de ped ir que arrancassem somente as 
fôlhas de baixo, não as que Nossa Senhora havia tocado. 
Maria Carreira colheu um pouco de rosmaninho que cresce 
por ali, embalsamando imediatamente o ar com delicado per
fume. Ela já estava pensando em erigir um altar ou uma cape
linha no lugar. 

« Rezemos o têrço I »  propôs alguém. « Não, a Ladainha », 
gritou outro. « O  têrço rezaremos no çaminho, de volta para 
casa ». E grupos se foram formando lentamente, tomando di
reções diversas, todos a razar baixinho. 

Somente lá pelas quatro horas, Lúc ia e seus companhei
ros conseguiram voltar para Aljus trel, seguidos de alguns cu
riosos a assed iá-los ainda com perguntas e peiidos. Alguns 
chegavam a ser insolentes. 

- « Então, Nossa Senhora não te disse nada desta vez, 
Jaeinta ? » 

Nada de  resposta. 
- « Que é isso, Francisco ? En tão ainda estás por aqui? 

Não fôste para o Céu? » 
- « Que te d isse ela, Lúcia ? Vem, conta-nos isso )>. 
A s  crianças sofriam com tais perguntas. A inda m eio atur

didas, era-lhes impossível prestar atenção ao ramerrão da vida 
cotidiana. Respondiam lacônicamente a algumas perguntas. A 
outras, nem isso. Freqüentemente diziam : « Isso é segrêdo . Não 
posso d izer ». Os últimos estranhos cansaram-se, por fim, e 
foram-se, deixando-os em paz. 

Francisco tinha também um mundo de pergun tas suas a 
fazer, mas quando estivessem a sós. Como da primeira vez, 
em maio, vira tudo o que .Tacinta e Lúcia haviam visto, mas 
nada ouvira, a não ser a voz da prim a. Mesmo depois de o uvir 
tôdas as explicações que lhe deram as meninas, ficou intri
gado com muitos pormenores, especialmente com referência ao 
Imaculado Coração. Desta vez v ira o Coração de Maria e não 
lhe era possível esquecer os raios de luz que jorravam das 
mãos da Senhora, com intensidade tal que lhe haviam pene
trado tão fundo na alma. 

« Mas por que Nossa Senhora tinha um Coração nas 
mãos ? » insistia, « espargindo luz tão intensa sôbre o mundo ? 
Tu estavas com Nossa Senhora na luz da Terra, Lúcia, e .Ta
cinta e eu íamos subindo na luz do céu ». 

« Pois é assim mesmo », disse Lúcia. « Tu irás logo para 
o Céu, com Jacinta, e eu fico por mais tempo na Terra, com o 
Imaculado Coração de Maria ». 

- « Quantos anos ficarás aqui ?  » 
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- « Não sei. l\luitos �> . 
- « Foi Nossa Senhora que te d isse isso ? »  
- « Foi .  Vi isso naquela luz que nos en trou pelo peito ». 
- « E' mesmo », concordou .Tacinla. « Eu também vi ». 
- « Iremos logo para o Céu I »  d isse Francisco. E, de 

quando em quando, dizi:t, arrebatado : < <  Jacin ta e eu vamos 
logo para o Céu. O Céu !  O Céu ! »  

Os dois menores correram para casa, cheios de  alegria, 
enquanto Lúcia, pensati,-a, soz inha, percorria, sem pressa, o 
caminho para casa. 

Quando Jacinta c Francisco surgiram , tio Manuel e a Sr". 
Olímpia acabavam de chegar da feira, muito satisfei tos com os 
cinco bois que haviam comprado . 

Outros membros da famíl ia assis tiram aos fes tejos em 
Fátima. Mas foram os dois pequenos o alvo da atenção de 
todos, ao transporem o umbral da porta . 

- « Mãe, v imos o utra vez a Senhora », gri tou Jacinla, « o  
disse-me que irei logo para o Céu I »  

- « Tolices », disse Olímpia. « Que Senhora ? »  
- « Aquela Senhora l inda. Veio hoje o utra vez ». 
- « E' mesmo muito l inda ? »  perguntou alguém da fa-

míl ia. 
- « Tão l inda romo fulana ? >> 
-- « 1\luito, muito mais linda I »  
- « Linda como aquela santa lá da Igreja, que tem o 

manto cheio de  estrêlas ? » prrgun tou outro, referindo-se à 
imagem de Santa Quitéria, lá da Paróquia. 

- « Não. Ela é muito, mas m uito mais bonita >l. 
- « Assim como Nossa Senhora dos Prazeres ? »  
- « Ainda muito mais ! »  
- « Que te d isse Ela desta vez ? » 
- « Que rezássemos o têrço e fôssemos lá todos os meses, 

até outubro ». 
- « Foi  só ? »  
Jacinta percebeu que já havia falado demais. 
- « O  resto é segrêdo ». 
- « Oh, um segrêdo I Um segrêdo l Conte-nos o segrêdo l » 
Mas ninguém conseguiu persuadir as crianças a falarem. 

Tio Marto dava de ombros, ao ouvir tais palavras. 
« Tôdas as mulheres queriam saber qual era o segrêdo », 

relembra êle. « Mas eu nunca quis saber disso. Segrêdo é se
grêdo, e deve ser guardado » .  

Enquanto isso, Lúcia 6ra recebida em casa com muito 
menos cordial idade e até com certa animosidade. 
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Insis tia em afirmar que Nossa Senhora lhe aparecera pela 
segunda vez, mas isso em nada ahalara a família, que já 
a considerava uma refinada mentirosa. Pelo contrário, a santa. 
indignação de Maria Rosa subiu ao auge I Imaginem só I « Cin
qüenta pessoas perderam a cabeça c foram à Cova da Iria e 
isso tudo por causa dessa intrujona de Lúcia, que só deseja é 
levar a mãe mais cedo para a cova ». 

Nos dias que se seguiram, mais exasperada se tornava 
Maria Hosa. Cada comentário que oiwia mais evidente tor
nava a tremenda sensação que estava causando essa histó
ria de sua filha, a té nos mais remotos confins da Serra. A 
maior parte das testemunhas acredi tara na aparição. E a no
ticia correu profusamente, da bôca em bôca, em tôdas as di
reções. Ap-esar de alguns d uvidarem ainda, não havia outro 
assunto em tôdas as rodas. 

O último golpe se deu quando Lúcia se aventurou a pe
dir à mã:e que a deixassa ir à escola, pois a Senhora disse
ra-lha que aprendesse a ler. 

- « Para a escola I Ainda mais essa? » disse Maria Hosa, 
sarcástiea. « Como se importasse muito a Nossa Senhora que 
saibas ler e escrever ». 

Felizmente e em benefício da sua saúde de corpo o de es
pírito, Maria Rosa lembrou-se, a tempo, do que dissera o vi
gário, o Padre Ferreira. 

« Amanhã », disse, « vamos outra vez ver o Senhor Prior. 
E desta vez vais d izer-lhe a verdade ! » 



CAPITULO VIII 

No dia seguinte, muito cedinho, abalaram as duas para 
Fátima. Maria Rosa ia, alguns passos adiante, de sobrecenho 
carregado, até que alcançaram a casa dos Martos. Aí parou 
um instante para desabafar seu coração com tia Olímpia, 
enquanto Lúcia, chorando amargamente, mal pôde trocar al
gumas palavras furtivas com Jacinta. 

« Não chores », disse a pequenina. « Vo u  chamar o Fran� 
cisco e ficaremos a rezar, enquanto vais ». 

Lúcia enxugou as lágrimas e lá se pôs, atrás da mãe, a 
subir o outeiro da Igreja de Santo Antônio. Nem uma vez 
sequer Maria Rosa se dignou olhar para trás e nem lhe diri
giu a mínima palavra. Vestida de prêto, um lenço prêto à ca
beça e um xale, também prêto, sôbre os  ombros, conservava
se silenciosa e tétrica como um carrasco . Seus pés descalços 
pisavam com firmeza impressionante as pedras ásperas da es
trada sinuosa. Até mesmo seus ombros recurvados e suas for
mas obesas denotavam resolução férrea, essa manhã. 

Antes de se dirigir ao Presbitério, entrou na lgre.ia para 
ouvir  Missa. Esta dilação trouxe algum alívio à filha. Ao ajoe
lhar-se, antes da elevação da Hóstia e do Cálioo, a pobre 
criança ofereceu todo o St}U sofrer Àquele que tanto sofrera 
pelos homens. 

« Terá de sofrer m uito I Como a Senhora dissera bem I 
Terminada a Missa, Lúcia segui u a mãe para fora da Igreja, 
atravessaram o pórtico, o terreiro batido e foram ter à casa 
do Pároco. Em meio do caminho, quando faltavam apenas 
uns quinze passos, mais ou menos, para atingirem o portão do 
Presbitério, foi que Maria Rosa se dignou dar um sinal de vida 
à miserável existência de sua filha. Virando-se, repentina
mente, d isse por cima dos ombros : 

« Não me aborreças mais I Dize ao Prior, agora, que men
tiste ; assim, no domingo, poderá êle dizer, na Igreja, que 
tudo era mentira e acaba-se com essa história, antes que o 
povo todo corra à Cova da Iria, para rezar diante de um pé 
de chorão ! ))  

Padre Ferreira recebeu-as gravemente cortês. Mandou que 
se sentassem num banco e esperassem alguns momentos. Daí 
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a pouco convidou Lúcia a subir a seu escritório, onde co
meçou a fazer-lhe uma quantidade enorme de perguntas, 
muito m inuciosas . « Tenho a tentação de fazer perguntas 
aborrecidas », acrescentou Lúcia, ao escrever vinte anos de
pois, mas o Pároco era sempre oondoso e delicado. Jacinta 
e Francisco também foram examinados por êle. Compara
va, cuidadosamente, tôdas as respostas. Por fim, conven
ceu-se de que as crianças haviam di to .a verdade a respeito d o  
que tinham visto e o uvido. Sua conclusão, entretanto, foi, de 
c-erto modo, mais alarmante do que se os tivesse induzido 
a pensar que mentiam. <, Isso não me parece uma revelação 
do Céu », insinuou, pensativo. « Pode bem ser uma i lusão do 
demônio, sabe ? Veremos, veremos ! »  Levantou-se em sinal de 
despedida. << Daremos nossa opinião mais tarde », acrescentou 
a Maria Rosa. 

O demônio ! Eis uma possibilidade que nunca ocorrera, 
nem a Lúcia nem a su,l mãe. As l ei turas de Maria Rosa não 
a tinham levado a aprofundar a teologia mística. Não é nada 
provável que tenha l ido as págim.s árduas, onde Santa Teresa 
de Ávila recorda seus tormentos nas mãos de amigos que sus
peitavam serem suas visões e seus êxtases sugestionados pelo 
inimigo de Deus e dos homens. Não se deve também censu
rar ês te tímido conselheiro. Porque a Igreja aprendeu, em 
séculos de experiências, a possibilidade de o espírito do mal 
imitar aparências de santidade. Tais manifestações devem ser 
submetidas a provas, antes de  serem tidas como vindas de 
Deus. Um célebre impostor, certa vez, na Espanha, chegou 
a persuadir pessoas piedosas de que era um estigmatizado e 
que vivia unicamente da hóstia da comunbão. 

Lúcia voltou para casa exausta, amedrontada, abatida. Já 
não bastavam as angústias com as invectivas da mãe, que 
não perdia uma só oportunidade para, sem mais aquela, acos
sá-la com palavras, sopapos e beliscões? A menina sentiu-se 
como uma condenada, ao entrar sorrateira em casa. Logo após, 
saiu novamente em b usca da quietude do velho poço, onde 
vira uma vez o Anjo e onde já derramara tantas lágrimas e re
zara tanto, por ocasião de outras angústias. 

Jacinta e Francisco ainda lá estavam, em oração. 
Jacinta correu a abraçá-la e perguntar como se tinha ido 

com o Prior. Ouviram, sarapantaflos, boquiabertos, com cres
cente indignação, a série de perguntas do Pároco e sua con
clusão final. 

« Não é o demônio, nada I »  exclamou Jacinta. « Não I Di
zem que êle é feio, horrível e está embaixo da terra, no 
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inferno. E a Senhora é tão linda e nós a vimos subir para 
o Céu » ( t) .  

Francisco era da mesma opinião e aprovava com a cabeça 
tudo o que dizia a irmã para consolar Lúcia. 

« Olha aqui l Não devemos ter mêdo de nada. A Senhora 
nos ajudará sempre. E, depois, Ela é tão nossa amiga ! »  (2) 

Era inegável . Lúcia, entretanto, não dormiu a noite tôda, 
pensando nas palavras do Prior. Perguntava a si mesma -
como já o fizeram mu�tos outros - se era possível que ela 
fôsse, inconscientemente, o instrumento do inimigo de Deus, 
para ridicularizar e desprezar as eoisas santas. Noi tes e noites 
a fio l evou assim sofrendo, corno só podem sofrer as crianças 
quando não têm uma pessoa mais velha ,  capaz de as com
preender em tamanhas perplexidades e aflições. Duran te o dia, 
deixava-se convencer pelas carinhosas persuasões dos primi
nhos. O mêdo c as dúvidas das horas rlc solidão se esvaíam 
com o calor do sol e o aroma da hortelã e do rosman inho, ao 
levarem descuidados o rebanho Serra acima. 

Mas era d iferente quando a escuridão a cnvolda e o 
mesmo temor rodava em volta de sua cama e perturbava-lhe o 
sono. Aproximava-se a época de en trevista de julho com a 
Branca Senhora. Ela, porém, sen tia-se tão cansada, e l ão fraca 
com essa luta incessante com inimigos invisíveis, que deci
diu, por fim, que, talvez, o Prior tivesse razão. Na tarde de 
12 de julho, comunicou aos priminhos que não pretendia ir à 
Cova da Iria, no dia seguinte. 

Depois do primeiro protesto de espanto, travaram forte 
discussão. 

« Como podes pensar que é o demônio ? », perguntava 
Francisco. « Não viste então Nossa Senhora c Nosso Senhor 
naquela luz grande ? Como poderemos ir sem t i, se és a única 
que fala? »  

- « Eu não vou », der�larou J ,úc ia .  
« Pois bem. Eu vou ! »  afirmou, posi tivo, Francisco. 

-- « E  eu também », acrescentou .Tacin!a, « ponpw a Se
nhora disse-nos que fôssemos ». 

Mais tarde o pequeno -encontrou Lúcia na eira e tentou 
um esfôrço final para persuadi-la. 

- « Olha, vens amanhã? »  
- « Não. Eu não vou l .Já disse que não vou, nunca mais ». 

( 1 )  Memórias, 1 1 ,  póg. 1 8. 
(2) Memórias, I, pÓQ. 1 5, 
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- « l\las não vês que não pode ser o dcmôniQ ? Nosso Se
nhor já está tão triste com t antos pecados o agma se não fo
res ÊJ.e ficará ainda mais triste ». 

-- « Já te disse que não vo a » . 
Lúcia permanecia firme em sua decisão. Maria, que sa

bia tão hem adivinhar o que se passava, devia ter ficado ali
viada aquela noite. E, na manhã seguinte, mal pôde disfarçar 
seu contentamento, ao perceber que sua caçula não pretellldia 
levar o rebanho para a Cova da Iria. 

Quando chego u a hora e viu que não havia remédio, Lú� 
ria sen l iu  um desejo súbito de ver .Tacinta o Francisco. Correu 
à casa dos :Martos e encontrou os dois ajoelhados ao pé da 
cama, chorando desesp erados . 

-- « Então vocês não vão ? )) perguntou.  
- « Não ousamos ir sem ti », m urmuraram. 
- « Po i s  bem. Mudei de idéia, vou com vocês ». 
Levantaram-se radiantes. Francisco contou que haviam 

rezado por ela a noite tôda. 
« Vamos I »  E lá se foram pressurosos, zig uezagueando pe

Jos caminh{)s tão conhecidos, através da meia légua q ue separa 
Aljustrel da Cova. 

Era julho, o mês do Precioso Sangue . Nessa região de 
Portugal o calor escald,wa. Lá pelo mei{)-dia, um mmmaço 
silencioso baixava por sôbre os campos, onde o capim, CQr
tado de fresco, se agrupava �m molhos em tôrno das oliveiras. 
Homens c rapazes, banhadQS em suor, tinham passado a ma
nhã tôda arrancando as primeiras batatas do solo vermelh{) ; 
e iam agora, enxadas aos ombros, fazer a ses ta. As ameixeiras 
vergavam ao pêso dos frutos maduros e, à beira da estrada, 
os repolhos murchavam tris temente . De vez em quando, o 
cantar estridente de uma cigarra, o es talar de um chicote em 
alguma quinta, ou o rinchar de um carro na estrada argil{)sa, 
lomava proporções estranhas, ao ressoar nas p rofundezas do 
vale, logo abaix{) do Cabeço. Nem a água barrenta da Lag{)a 
ape tecia aos bois  c carneiros, ofegantes para refrescarem 
os focinhos. Algumas mulheres vestidas de escuro, um ou ou
tro velho, atravessavam os campos silenciosos, abrigados à 
sombra de enormes guarda -sóis . O céu era de um azul profun
do, esplendorosamente belo e o ar sêco - não chovia, havia 
mu ito tempo. 

Algo de anormal se pressentia nessa data de 13 de julho 
de 1917, na d esusada vivacidade das aldeias e campos da 
Serra. Antes mesmo de atingirem a CDva da Iria, começaram 
as crian�·as a no tar êssc bulício. Com a rapidez p eculiar aos 
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lugarejos, por interméd io do misterioso vinho, tão bom por
tador de novidades, todos, aquém e além da Serra, estavam 
a par do que se passara na festa dC\ Santo Antônio. Um nú� 
mero incalculável de pessoas t inha resolvido assistir à apari
ção seguinte. Maria Carreira veio da Moita, trazendo o fi
lho paralí tico, o marido incrédulo e a família tôda. José Alves, 
um dos mais fervorosos adeptos, r.Jsidente na Moita, tivera a 
coragem de  dizer, nas barbas do Prior de Fátima, quo sua 
teoria sôbre a intervanção diabólica era uma grande tolice. 
Onde já se vira o demônio incitando o povo a rezar? 

Quando tio !\farto chegou - havia resol\'ido passar o dia 
vigiando as crianças -. a multidão era densa e a custo conse
guiu abrir caminho a poder de cotoveladas, até alcançar o lu
gar em que estavam .Jacinta, Francisco o Lúcia. Em geral, 
o povo por tuguês é ordeiro e as multidões discipl inadas, mas 
esta o amedrontou um pouco. << O poder do mundo I »  refletia, 
filosofando. Faz, até agora, um mnxôxo de desdém, ao recor
dar-se de  alguns ricaços vindos não se sabe  de onde, senhoras 
de saias compridas e chapéus de abas largas, tôdas enfeitadas 
como nas gravuras, homens de t rajes exóticos, colarinhos altos 
e cartolas. Tio Marto achou-os ridículos : « Aí,  .Jesus I Era gen
te da alta roda que vinha só para rir à custa do povo igno
rante, que não sabia ler nem escrever. Mas nós é que caçoa
mos dêles . . .  Ui I Pobres coitados I Não tinham um p ingo de fé. 
Como poderiam acreditar em Nossa Senhora? » . . .  A maioria, 
porém, era constituída de camponeses humildes, das cercanias 
da Serra. Mulheres, geralmen te descalças, xales prêtos na ca
beça, os homens envergando roupas domingueiras, calçados de 
enormes sapatos forrados. No meio de  tôda essa gente, tio 
Marto encontrou, sem esp�rar, tia Olímpia e Maria Rosa. 

E' hem possível que tia Olímpia tivesse ouvido a última 
conversa das três crianças ao pé da cama, em casa. Mal ti
nham saído os pequenos, imen&'l tristeza a invadiu e correu, 
apressada, até a casa de Maria Rosa, para contar-lhe o ocor
rido e desabafar. '< Ai, .Jesus I »  Os céus pareciam ter desabado 
sôbre a cabeça da  mãe de Lúcia. Bem andava ela pensando 
que a tôla dessa cachopa ainda se ia meter em coisas do demô
nio I Armadas de velas bentas e maç,Qs de fósforos, partiram as 
duas mulheres para a Cova de Iria. Pretendiam fazer exorcis
mos, no caso de aparecer ainda o espírito mau. Não con
segu iram apanhar as crianças, nem pretendiam mesmo isso. 
Entretanto, estavam lá de long�, velas em punho, prontas para 
serem acesas em caso de necessidade. 
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Aproximadamente duas ou três mil pessoas, devotas ou 
curiosas, achavam-se à espera do que iria acontecer. 

Em meio à multidão, as crianças, rezando o têrço, investi
gavam, curiosas, o céu pelo lado do nascente. Nem prestaram 
atenção a uma velha que os  insultava, chamando�os de im
postores. Jacinta e Francisco nem perceberam a presença do 
pai que veio colocar-se ao lado dêles, pronto para defendê-los 
se fôsse preciso. Tio Marto olhou para- Lúcia. Palidez extrema 
invadia-lhe as faces. Ouviu-a dizer : 

« Tirem os cbapéus, tirem os chapéus I Já estou vendo 
Nossa Senhora ! ll 

Tio Marto viu algo como se fôsse uma nuvenzinha descer 
sôbre a azinheira. Hepentinamente o sol se ofuscou e uma 
aragem fresca soprou por sôbre a Serra. O uviu, disse, wn 
sussurro « como môscas num púcaro vazio )). Mas, nem êle 
nem Maria Carreira, nem o resto do povo conseguia distin
guir as palavras que só as crianças ouviam. 

Durante êsse tempo, todos os estímulos do mundo sensí
vel - a mul tidão, o sol, a brisa, as trivialidades de espaço e 
tempo - tinham desaparecido para os  pequenos místicos, 
envoltos como numa fôrça sobrenatural, que os enchia de ine
fável alegria, ao ver a Senhora deslizar sôbre o tôpo da azin
nheira. 

- « Vossemecê que lll<} quer? ll perguntou Lúcia, como das 
outras vêzes. 

- « Quero que venham aqui no dia 13 dos meses seguin
tes e que continuem a rezar as cinco dezenas do têrço, todos 
os dias, em honra de Nossa Senhora dos Prazeres, para obter a 
paz para o mundo e o fim da guerra. Só Ela será capaz 
disso ll. 

Lúcia disse : « Eu queria pedir que nos dissesse quem é 
e que fizesse um milagre, para assim todos acreditarem ll. 

Nesse instante, Lúcia pensou em alguns pedidos que 
várias pessoas lhe haviam feito. « Não me lembro bem de to
dos ll, escreveu em 1944. E' quase certo que um dêles era 
a cura do filho paral í tico de Maria Carreira. A Senhora res
pondeu que o não curava, mas dar-lhe-ia meios de ganhar a 
vida se êle rezasse o têrço todos o s  dias. Lúcia recorda, com 
que insistência Ela recomendava a prática do têrço, para al
cançar graças durante o ano. 

« Sacrificai-vos  pelos pecadores ll, insistia « e  dizei muitas 
vêzes, especialmente ao fazerdes um sacrifício ll : 

« O' Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecado-
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res e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaeu
lado Coração de Maria ». 

Ao d izer as úl timas palavras, abriu as mãos, tão lindas 
como das outras vêzes, e inundou-os daquele fulgor penetrante 
de revelação que atingia o mais íntimo dos corações dos pe
quenos. Desta vez, porém, pareceu que êsse raio d e  luz al
cançava as profundezas da terra - eis as palavras de Lúcia, 
escritas em 1941 - « era um mar de fogo. Mergulhados nêle, 
estavam as almas condenadas e os demônios, como se fôsscm 
carvões incandescentes, transparentes, prêtos ou côr de bronze, 
formas humanas a esvoaçar nas chamas dt:•ss,e imenso incêndio, 
arrastadas pelas labaredas, a espaJhar nuvens de fumaça, 
tombando de todos os lados como fagulhas de um grande bra
seiro - não tinham pêso nem equilíbrio e sol tavam uivos 
de desespêro, gemidos de dor, tão horrendos que arrepiavam 
de mêdo ». 

« Os demônios se dis tinguiam por formas asquerosas de  
animais medonhos e desconhecidos, mas transparentes como 
carvões acesos ». 

As crianças ficaram atemorizadas, quase a ponto de mor
rer, como se não estiYessem certos de que iriam os três para 
o Céu. Depois de con templar êsse espetáculo terrível, o qual 
nem Santa Tere-sa. descreveu tão assustador, ergueram, de
sesperados, os olhos, chamando a Senhora que os contem
plava com melancóliea ternura. 

« Estais vendo o inferno, aonde Yão as almas dos pob res 
pecadores », disse por fim. 

« Para salvá-las Deus deseja csLahel ecer no m undo a de
voção ao meu Coração Imaculado. Se fizerem o que vou 
d izer-vos, mui tas almas serão salvas e virá a paz. A guerra 
vai terminar. Mas, se não cessarem de o fender a Dc•us, o utra 
guerra virá pior ainda, no reinado de Pio XII .  

« Quando vircles uma luz desconhecida iluminar a noi te, 
ficai sabendo que êsse é o grande sinal que Deus vos dá d e  
que vai punir o mundo d e  seus crim'C'S por meio d a  gucna, fo
me, perseguição à Igreja c ao Santo Paclre ll. 

« Para impedir isso, vinde pedir a Consagração da Rússia 
ao meu Imaculado Coração e à Comunhão reparadora, nos 
primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia 
se converterá e terão paz ; se não, ela espalhará s<ms erros 
pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os 
bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, 
várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado 
Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, 
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que se convcrt�rá c será conccdülo u.o mundo algum tempo de 
paz ( 1) .  

« O  dogma da Fé será conservado em Portugal ». 
« Não digam isto a ninguém. Ao Francisco, sim, podem 

dizer ». 
« Quanc�o rezarem o têrç.o, d igam, depois  de cada mistério : 

'< O' meu Jesus, perdoai-nos -a livrai-nos do fogo do inferno. 
Levai as almas para o Céu, principaimente as mais neces
sitadas ». 

A Senhora, então, disse às crianças um segrêdo final, que 
não deveria ser revelado, o qual nunca Lúcia desvendou 
até que a Rainha do Céu ordenasse que o fizesse. Nunca o 
contou a n ing uém, nem mesmo aos seus confessores. 

Seguiu-se um longo momento de silêncio. A multidão pa
recia pressentir a solenidade apocalíptica dessa comunicação, 
da qual depende talvez a sorte de tôda a espécie humana. Não 
se ouvia um único som. As crianças, o povo, o vento, tudo 
mortalmente silencioso. Finalm2nte, Lúcia, pálida como um ca
dáver, aventurou-se a perguntar com a sua voz de timbre en
ternecedor :  

<' Não quereis nada mais d e  mim ? >> 
- « Não, hoje não quero nada mais de ti ». 
Com um úl t imo olhar repassado de ternura, a Senhora di

rigiu-se, c.omo de costume, para o nasoente. Lúcia conclui a 
tremenda história da terceira aparição nes tes têrmos : « . . .  e de
sapareceu na imensidão azul do firmamen to ». 

Enquanto as crianças se entreolhavam emJ,asLacadas, ain
da púl idas c aturdidas, o povo começou a aglomerar-se em 
tôrno delas a ponto de sufocá-las. Começaram a importuná-las 
com perguntas insistentes : 

« Como era Ela? » « Que disse » « Por que vocês ficaram 
tristes ? »  « E ' mesmo Nossa Senhora'? » « Voltará ainda? »  

« E' segrêdo », d isse Lúcia. << E' segrêdo ». Alguém ofêre
ccu-se para levú-los de automóvel para casa. Tio Marto con
sentiu. Pela primeira vez subiram as crianças nessa espécie 
de monstro que andava sem cavalos, e que, uma ou outra vez, 
haviam visto, roncando na estrada que vai de Ourém a Leiria. 
Não est..wam em estado de apreciar essa novidade. Exaustos 
todos os três, deram graças de ter uma condução que os le
vasse para casa. 

( 1 )  São as palavras exatas de Nossa Senhora a Lúcia. Memórias, 1 1 1, póg. 2; 
IV, póg. 39. Nossa Senhora explicou adiante coma a consagração da Rússia (não "do 
mundo" como em certos relatórios) deve ser feita. 



CAPíTULO IX 

Tôda a genle, em Portugal, estava a par das notícias de 
Fátima. Alguns artigos, c urtos e discretos, começaram a apare
cer em certos jornais católicos d e  diocese. « O Ourense», por 
exemplo, trazia em cabeçalho : « Aparição real ou ilusão imagi
nária ? »  A imprensa anticlerical, cujo passado secular fôra 
inteiram ente devo tado às idéias revolucionárias, não poupou 
invectivas, despend.:ndo largamente espaço para críticas acer
bas. Editôres, jacobinos tradicionais desde 1789, acusavam 
abertamente o dero, os j esuítas em particular, do terem inven
tado essa história para recuperar o prestígio p erdido desde a 
revolução d e  1910. << O Século », principal d iário anticlerical 
de Lisboa, publicou, em 21 de julho, u ma notícia truncada e 
sarcástica, sob o título : « Uma Mensagem do Céu. Especulação 
Comercial ? »  Liberais, de tom mais moderado, escreveram, in
sinuando maldosamenle psicoses, epilepsia, s ugestão coletiva, 
como expl icações possíveis da i nv.:rossímil ocorrência d a  Ser
ra de Aire. O leitor eventual da imprensa diária poderia con
cluir que a finalidade em vista era provocar novo ataque 
mais violento à Igreja. 

As criancinhas de Aljustrel e suas famílias analfabetas 
nem tomavam conhecimento dessa campanha. Era outra a luta 
que mantinham, difícil de evitar, contra as hordas crescentes 
de peregrinos, devo tos colecionadores de relíquias e curiosos 
em busca d e  sensações. Não o s  d.:ixavam em paz. 

Alguns inspiravam dó - pobres infelizes dep rimidos pela 
dor ou pelo d esejo de se ver livres de um mal incurável - vi
nham quase sempre descalços, p ercorrendo distâncias enormes. 
Por vêzes, completavam a última milha, de joelhos, sangrando, 
para pedir orações a fim de obterem alguma graça, ou suplicar 
a Nossa Senhora a cura d e  uma doença. Era-lhes mais difícil 
serem pacientes com os ricos bem alimentados, vestidos à 
última moda, exibindo p eles e jóias e que apareciam, repen
tinamente, em carruagens e automóveis vindos do Pôrto ou 
de Lisboa. Alguns vinham ou em b usca de algum favor do Céu 
- mesmos os ricos, insatisfeitos - ou divertir-s e  à custa da 
nova maravilha. Tio Marto lembra-se perfeitamente dêles. 
« Quantas perguntas faziam I Ai, J esus I Algumas eram terrí-



Nt): 5A SENHOfiA DE FÁTIMA 79 

vcis ». « Nossa. Senhora. também tinha. rebanhos e cabras 
quando era. menina ? »  

« Nossa Senhora. comia. batatas ? »  Que perg untas 1 Eram 
um escândalo, lá isso eram ». 

Francisco, a exemplo do pai, delcstava a atenção a fe tada. 
c lôla desses nababos � rejeitava as insinuações e carícias com 
<rue o queriam cativar. 

Certo dia, virou-se para Jacinta e com ares de homenzi
nho : « Fo i  pena. não teres ficado quieta. Assim ninguém 
teria sabido . Se não fôss"'� mentira », acrescentou pesaroso, 
« nós poderíamos dizer a tôda essa gente quo não vimos nada 
c isso tudo estaria acabado ». 

Depois  de algum tempo começaram a adquirir certa ha
bi l idade em se esquivar das várias invectivas dos c uriosos, 
lão difíceis ue mandar embora . 

Um olhar apenas, a. distância, bastava. para identificá
los. Viram, cerla tarde, um grupo de senhoras e senhores sain
clo de um automóvel em plena estrada do Aljustrel para Fá
l ima. Não havia d úv ida. Era, fáci l  adivinhar quem eram, mas 
era tarde demais para fugir. A s  senhoras já haviam p erce
bido os pequenos e vinham em direção dêles, sorrindo com 
tôda. a fami liaridade. 

- « Onde moram os pastorinhos ? A quêles que viram Nos
sa Senhora ? » 

A s  mais preciosas informações foram fornecidas pelas 
crianças sôbre o local das suas respectivas casas. Os visi tantes 
agradeceram e lá se foram montanha abaixo, enquanto os 
! rês se riam à grande de seu triunfo. Pularam o muro e corre
ram a esconder-se en tre as oliveiras, atrás da casa dos Abó
boras. « Devemos fazer sem pro assim 1 » disse Jacinta, tôda 
satisfeita. Entre os peregrinos contavam-se agora inúmeros 
padres. A maioria d êles, porém, em v irtude das acusações da 
imprensa anticlerical, eram cépticos e até hostis. Sacerdotes 
entendidos em Teologia, receavam uma. fraude ou ilusão que 
prejudicasse a Igreja. Faziam oentenas d e  perg untas inteli
gentes, impossíveis de sere m  formuladas pelos céptioos e 
incrédulos. 

A silhueta de uma batina preta, vislumbrada ao longe na 
estrada, era o sinal de alarma p ara se esconderem imediata
mente. « Quando víamos um padre aproximar-s,e, fugíamos 
sempre que podíamos l>, escreveu Lúcia. « Sempre que nos 
víamos em presença de mn padre, preparávamos a alma para 
oferecer a Deus os maiores sacrifícios ». Felizmente, havia ex
ceções. Uma das que gostavam de evocar mais tarde, eram as 
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visitas de jesuíta Padre Cruz, que ,-cio de Li:,;boa para in
vestigar o que ouvira. Quatro anos eram passados, desde o 
dia em que dissera a Lúcia, por ocasião d e  s ua primeira con
fissão : « Minha filha, sua alma é templo do Espírito Santo. 
Conserve-a sernpra pura » . . .  Apesar de estar precocemente en
velhecido e andar quase curvado, ainda ia por tôd.a parte sem 
um tostão, pregando e dirigindo as almas, nas quais entrava 
com seu olhar penetrante e bondoso (1) .  

Depois de  conversar durante muito tempo com as crian
ças, persuadiu-as, como bom detective, que o lcYassem para o 
lugar exato, onde haviam visto Nossa Senhora e repetissem 
dian te dêle tudo o que tinham d i to e fei to. 

« No caminho », lembra Lúcia, « íamos ao lado de Sua 
Hcverência montado num burro tão pequeno que os pés arras
tavam-se no chão ». Foi urna longa e penosa jornada para êle 
e talvez aborrecida para os pequenos, mas v al·eu a pena, por
que voltou convicto de que haviam dito a vcrdaLle .  Ensinou-lhes 
muitas jaculatórias, que lhes haveriam de ser ú teis e consolá
los mais tarde. D esde êsse d ia tornou-se o campeão d as 
crianças. Infelizmente não consegui u ahrandar a animosidade 
da família de Lúcia. Tornaram-se mais hos tis ainda, desde a 
aparição d e  13 d e  julho. Antes disso, o pai havia dado de om
bros com êsse negócio, murmurando : « Histórias de mulheres ». 
Mas passou da neutralidade para a hostilidade aberta desde o 
d ia em que foi inspecionar sua horta da Cova da Iria e viu os 
estragos que aí fizera a multidão. Centenas de pessoas haviam 
espezinhado o terreno, de tal modo que mal se viam vestígios 
de plantação. Os cavalos haviam comido os repolhos e esma
gado os pés de batatas, feijões e até as videiras. Todo o seu 
trabalho estava perdido. Antônio esbran:jou, vociferou c bebeu 
mais copinhos do que nunca. O resto da família .tinha agora 
mais urna arma ofensiva contra a pobre Lúcia. Com suas vi
sões levaria a família tôda a morrer à míngua. 

Quando sentia fome, as irmãs diziam logo : « Anda, vai 
comer o que achares na Cova da Iria I )) Maria Rosa, então, 
punha-se a gritar : « É isso, pede à S enhora que te dê de co
mer I Fôste tu que levaste tôda essa gente para a Cova da 
Iria. « Vai  lá agora buscar tua comida )), 

« Nós nunca levamos ninguém », disse Jacinta, com leal
dade. « tles lá foram sozinhos ». Mas Maria Rosa estava ex-

( 1 )  Continuo ainda o fazer o mesmo com o idade de 86 anos. Tive o sorte de 
encontró-lo num trem entre Lisboa e Sontorém. Contou-me que havia dado o Pri
meiro Comunhão o Lúcio. 
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citaua ucmais para racioci11ar. Dias havia em que Lúcia temia 
ped ir até um pedaço de pão e ia para a cama com fome. 

De tempos a tempos, a mãe levava-a ao Prior para ou
tro interrogatório, -esperanuo sempre que êlc haveria de que
brar-lhe a teimo sia. Por fim, o bom padre acabava sempre 
por abanar a cabeç.a : « Não sei o que d izer sôbre isso tudo ». 
Não era po is de admirar que Maria Rosa duvidasse ainda, se 
um homem tão instruído confessava não poder fazer absoluta-
mente nada. 

· 

Sàment.e no Cabeço, ou em Valinhos, ou nas imediações 
das montanhas próximas à Cova de Iria, podia Lúcia des
fru tar um po nro d l} p az e a l ív io .  

l\Icsmo aí ,  nessas êrma.s paragens, os colóquios dos três 
tomavam agora uma tonalidade melancólica e sombria desde 
as espantosas revelações do dia 13 de julho. O fogo do inferno, 
a romlPn a ção de tantas almas, a seg u nda guerra m und ial rom 
a mul liuão incrível do entes humanos famintos, sem teto, e�
iregues aos esbertores da agonia mais cruel, ceifados pela 
morte, s.om preparo - como pode o mundo .ser o mesmo para 
êsses olhos infantis que a Sabedoria Divina entreabriu para 
contemplar tais horrores ? As duas meninas não podiam pen
sar em ou tra coisa. Francisco, não so sabe por que motivo, 
ficou menos abalado. Ao invés de se lamentar d iante da imen
sa multidão de almas que vira se p recipitar, quais centelhas, 
nas chamas do inferno , preferia fixar seu pensamento em 
Deus, em sua Bondade, em sua Glória I « Como Deus é marru
vilhoso I »  exclamava, arrebatado .  « Não há palavra que tra
duza isso. Impossível exprimir I Mas é pena que Ele esteja 
tão tris te I Se ao menos eu O pudesse consolar I »  

Jacinta não achava tão fácil afastar de sua m(}nte o hor
ror da condenação -t)>�erna. Se uma guerra mundial podia tomar 
proporções tais, o que não seriam as penas do inferno I Como 
pode uma criança de sete anos avaliar a enormidade do pe
cado ? Ficava intrigada, profWldamente abalada. Alguns dias 
depois da aparição de julho, sentou-se numa pedra e ficou 
muito tempo em profunda reflexão enquanto os carneirinhos 
pastavam. Disse, finalmente : 

- « A  Senhora disse que muitas almas vão para o infer
no . Que é o inferno ? » 

- « É  um lugar medonho, cheio de vermes e com um fugo 
horrív,el », respondeu Lúcia, talvez reproduzindo as palavras 
da mãe. Vão para lá as almas que cometem pecados e não os 
confessam e ficam para sempre « queimando ». 

- « E  nunca mais saem ? » 
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- « Não ». 
- « Nem mesmo depois d e  muitos e mui tos anos ? » 
- « Não. O inferno não tem fim. O céu também não. 

Quem vai para o céu nunca mais sai de lá e quem vai para o 
inferno também. Não vês que s ão eternos, porque nunca aca
bam ? » Jacinta achou êsse conceito de eternidade assustador 
e marl irizante. Nunca pôde esquivar-se inteiramente dêle. 
Em meio dos brinquedos parava súbito .  « l\Ias olha aqui, o in
ferno não acaba mesmo, d epois de muitos, mui tos anos ? »  

- « Não ». 
- « E  essa gente que lá deve ser queimada nunca morre ? 

Nunca? Nunca ficam cinza ? » 
« E  se a gen te  rezar muito pelos pecadoms, Nosso Senhor 

os salva? E se fizermos sacrifícios também ? Coi tados I Temos 
que rezar e fazer muito s  sacrifícios por êles I »  Quando o pen
samento do horror do pecado a atormenlava, lembrava-se, en
Lão, do consôlo que recebera. 

« Como é boa a Senhora I Prometeu le\·ar-nos para o céu I »  
Jacinta, que não era egoísta, não se  comprazia em que 

tantos outros nunca alcançariam. A visão do inferno foi para 
ela como uma porta aberta ao ascetismo. « Creio que seria 
capaz de dar cem vêz·es a vida para salvar uma só das muitas 
almas que vi perdidas », escreveu Santa Teresa de Jesus, de
pois de idêntica experiência. A pequenina serrana de Aljus
trel, movida pelo mesmo sentimento de compaixão, começou a 
sentir uma sêde de penitência, à qual Lúcia chama de « insa
ciável ». Os cristãos aceitam o inferno pela fé, porque Jesus 
Cristo repetiu solenemente, d iversas vêzes, que havia um in
ferno, mas Jacinta viu-o. Assim que vislumbrou a idéia de jus
tiça de Deus, juntamente com a sua Misericórdia, compreen
deu que devia haver Céu e Inferno possível de almas dos 
horrores que vira naquela i rradiação luminosa d as mãos da 
Rainha do Céu. Nada lhe parecia penoso d emais, mesquinho 
ou grande d emai s  para ser oferecido. 

- « Come, Jacinta ». 
- <( Não, quero oferecer sacrifício pelos pobres pecadores 

que comem demais ». 
-- « Bebe, Jacinta » .  
-- « Não, para salvar os que bebem demais ».  
D izia subi lamente a Lúcia : <( Fico triste por tua causa. 

Francisco e eu iremos para o céu, mas tu ficas aqui sozinha. 
Vou pedir a Nossa Senhora que te leve também para o céu I 
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1\las Ela quer que fiques aqui por algum tempo I Quando vi
res a guerra, não tenhas mêdo - no céu estaremos rezando 
por ti ». 

Lamentava, sem cessar, a perda das almas. « Jacinta, em 
que pensas ? »  perg un tou Lúcia, certo dia. 

« Penso no que vai acontecer, com tanta gente que vai 
morrer e vai para o inferno. Que pena ser preciso a g uerra 
c terem êles d e  ir para o inferno, porque não param de pecar I »  

De tempo em tempo, êsse pensamen to voltava com vee
mência. Diz�a, então, aterrorizada :  « O  Inferno I O Inferno I 
Como fico tris te por causa das almas que vão para o inferno l » 
Caía de joelhos, juntava as mãos e repetia sem cessar a oração 
que N. Srnhora ensinara para acrescentarem a cada dezena 
do Rosário. 

« O' meu Jesus, p erdoai-nos, salvai-nos do fogo do in
ferno, levai as almas p::tra o céu, especialmen te as m::tis neces
s i tadas >> . 

Um d ia, em que ficaru. longo tempo ajoelhada, chamou 
pelo Francisco : « Francisco l Francisco l vem rezar comigo l E' 
preciso rezar muito para salvar as almas do inferno. Tantas 
almas vão para lá ! Tan tas >> E punham -se a rezar juntos pelos 
que não rezam . 

« Por que Nossa Senhora não mostra o inferno aos pe
cadores? >> perguntou Jacinta. « Se o vissem nunca. mais pe
cariam e não i riam para lá. Deves d izer à Senhora que mos
t re o inferno a essa gente tôda. Verias como haviam de con
verter-se ! >> Pobre .Jacinta l Parecia-lhe tão s imples. Talvez 
nunca tivesse ouvido a parábola do mau rico e do pobre Lá
zaro. « Se não acreditaram em Moisés e nos Profetas, também 
não acredi tarão, mesmo se virem a ressurreição de um mor
to (1 ) . Depois : « Por que não disses te  à Senhora que Ela deve 
mostrar o inferno a essa gen te ? >> 

- « Esqueci-me ». 
- « E  eu também », disse, triste, a pequenina. 
- « Que pecados cometeram », perguntou, « para irem 

assim para o inferno ? >> 
- « Não sei ». Lúcia era tão pouca coisa mais velha que 

os priminhos I « Talvez seja o pecado de faltar à Missa aos 
domingos, roubar, dizer palavras feias, blasfemar ou jurar >> (2) . 

- « E  só por uma palavra podem ir para o inferno ? >> 

( 1 )  S. Lucas, XVI, 3 1 .  
(2) A impressão de Lúcio é de que o maior porte dos olmos se perdem pelo 

"pecado do carne". Acredito ainda que Nosso Senhora tenho revelado isto o Jacinto 
em 1 920 - 1 1 1, póg. S. 
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- « Bem I mas é um per:ado ! Deixa-Ds em paz e vai 
para a l\fissa » .  

- « Oh !  Se ao menos eu pudesse mos trar-lhes o inferno ! >>. 
Refletiu um ins lan le. « Se Nossa Senhora te dr·ixar, dize a 
todos o que ó o infcmo, assim não cometerão ma i s  pecados c 
não irão para lá >>. 

De outra feita exclamou, horroriza<la, coino se ainda ti
vesse diante de si a horrível v isão : « Quanta gente cai no i il
ferno I Há tanta gente no infe rno ! » 

- « Não tenhas mêdo >>, Lúcia procurou confortá-la. « Tu 
vais para o céu ». 

- « Sim, sim. Vou. 1\Ias bem queria eu que tôda essa 
gente também fôsse ». 

As faces redondas de .Tacin ta começaram a sumir  e a cm
palir:Wccr. Seus enormes olhos negros bri lhavam como os dos 
que pene iram um mundo d iferente do nosso. Como mui tos 
dos íntimos de Deus, começou, em agôs to, a ter ,· i sões pro
féticas. Algumas das cenas cruéis da Segunda G uerra !\fundial 
começaram a passar pela mente d essa criancinha de sete anos, 
vinte e cinco anos antes de se desenrolarem, nas es tradas da  
França ou  da  Holanda, ou nas minas de Londres ou de 
Francfort. 

Certo dia abrasador de verão, enquanto, d isplicentes, vi
giavam o manso rebanho, sentados nos rochedos do Cabeça, 
prostrou-se Jacinta subi tamente e murmurou  com fen·or a 
oração que o Anjo lhe ensinara. 

« l\Ieu Deus, creio, espero, amo-Vos ! Peço-Vos perdão por 
todos os que não crêem, não adoram e Vos nüo amam I >> 

Seguiu-se profundo silêncio. Disse em segu ida : « Não vês 
uma rua comprida, tantas es tradas e campos cheios de gente 
chorando de fome e que nada têm para comer? E o Santo Pa
dre numa Igreja, rezando diante do Imaculado Coração de  
Maria ? E tanta gente rezando com êle? >> 

Possivelmente era uma referêneia à Consagração do mun
do ao Imaculado Coração de Maria, feita em 1942, pelo 
Papa Pio XII. Havia tanta coisa sôbre o Papa, ou um Papa 
nas visões de Jacinta e ela ficava tão perturbada, com vontado 
de contar a todos, para assim todos os cristãos rez::wem 
constantemente por êle. 

- « Posso contar a essa gente tôda que vi o Santo Pa
dre ? >> perguntava. 

- « Não », respondia Lúcia. « Não sabes que isso é uma 
parte do segrêdo ? E assim êle seria descoberto ? >> 

- << Está bem. Então não direi nada ». 
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Não obst:;,.nte, Jacinta continuava a a tormentar-se cons
tantemen te com o futuro Papa. Certa vez, lá pelo meio-dia, 
enquanto o rebanho cochilava no telheiro, os pequenos sen
taram-se sôbre lajes do poço à sombra das oliveiras, em 
rasa de Antônio Abóbora. Francisco, irrequieto, pôs -se à pro
cura de mel silves lr<}, entre as flores Je um espinheiro espêsso, 
al i perto. Lúcia fazia o mesmo. Jacinta ficou sentada à b{lira 
do poço, fitando o espaço. Súbi tamente, chamou pelos outros : 

-- i( Es lão vendo o Santo Padre ? »  
-- « Não ». 
- « Não sei como é isso, mas vejo o Santo Padre numa 

rasa mui to grande, ajoelhado diante de uma mesa, com as 
mãos no rosto, chorando. Em frente à casa há tanta gente, c 
alguns lançam-lhe pedr..ts, outros o injuriam c dizem desaforos. 
Pobrezinho do Santo Padre ! Devemos rezar tanto por êle l >> 

Quem ser:'t f·sse Vigário d0 Cris to que Jaeinta viu a pedre
jado por uma mnl f idão ? Dizem em Porlugal que Lúcia tem 
razões para acred i tar que seja o Papa Pio XII. Assegurou-me 
que Jacinla não iwlicou nenhum Papa em par t icular, « só um 
Papa ». Para ela era uma pessoa real. 

Indo um d ia para casa <! Gs .Martos, Lúc ia achou -a certa 
vez sozinha, !{U i e la, c muito pensati\·a, olhando vagamente. 
« Em qur' estás pensando, Jac inta ? » 

- « Na guerra que vem v indo. Quanta gente vai morrer I 
Quase lodos irão para o inferno. Tan tas casas serão destruídas 
e tantos pa is  mortos ! Olha, eu vou para o céu, e quando vires, 
uma bela noite, aquela luz que a Senhora nos disse que viria 
antes, tu i rás para lá também ». 

- « l\Ias não vês que ninguém pode fugir para o céu ? » 
- « E' verdade, não podes . .Mas não tenhas mêdo. No céu 

eu posso rezar mu i to por ti. E para o Santo Padre. E por 
Portugal, para a g uerra não vir até aqui. E por todos os 
padres ». 

Na sua ingenuidade, dizia .Taeinta : 
- « Eu desejava tanto ver o Santo Padre ! Por que não 

vem êle aqui, se tanta gente pode vir ? »  
Lúcia explicou como Roma era longe e que homem ocu

pado era o Papa. Tinha tanto trabalho com a guerra progre
dindo, a devoção ao Imaculado Coração por estabelecer, a 
Rússia por converter para que o mundo tivesse paz, era bem 
provável que nunca tivessa ouvido falar em Aljustrel . 

Jacinta levou a sério o apostolado que lhe coubera. As 
pessoas que conversavam com ela sentiam-se mais atraídas 
a rezar. Tio l\Iarto e sua espôsa haviam negligenciado um 



8G WILLIA\1 TIIOMAS W A LSII 

pouco o lêr�:o. Jacinta falou no desejo de Nossa Senhora que 
fôsse o têrço rezado, todos os  d ias, em cada família. Depois 
r:le alguma insis tência dJ. pequena, retomaram o velho cos
tume c começaram a gostar d isso. E ra d i fícil res is tir;  a Ja
c inta era tão meiga, tão persuasiva I 

Certos dias parecia contente como nunca, ao tocar o re
banho, sob o sol brilhante de  agôsto. As vêzes punha-se a 
brincar c a dançar, enquanto pastavam as ovelhinhas ; ou ia 
colhêr as Horinhas azuis, ou correr atrás das borboletas bran
cas, cantarolando as jaculatórias que o Padre Cruz lho en
sinara. Quem por ali passasse, pod0ria ouvir :  « Jesus, eu Vos 
amo ! Coração Imaculado de Maria, sal vai os pecadores I », 
ressoando por sôbre o pântano uma voz clara como se íôssem 
melodias de outro mundo, nunca ouvidas aqui na Terra. 

Talvez um dos sinais mais seguros da autenticidade das 
experiências espiri tuais dêsses três pastorinhos ía-lhes ser 
dado : sofrer. O mundo que pe-rsegu ira Cristo e seus santos em 
troca de  seus benefícios, ia tamlJém vingar-se dêlcs, de uma 
maneira ou de outra. A imprensa anticlerical continuava a 
fervilhar e a murmurar protestos. Sua indignação deixara as 
flores de wtórica para assumir feição política. Alguns d ias 
antes de 13 de agôsto, enquanto todo o povo de Portugal 
aguardava a expectativa do outra aparição na Cova da Iria, 
tio l\1arto e Antônio Abóbora receberam uma intimação for
mal do administrador do Conselho de Ourém, sede do d istrito 
ao qual pertenciam Fátima e Aljustrel. Deveriam apresentar
se peranto a Câmara com seus filhos, os pequenos que tão 
notoriamente haviam perturbado a ordem pública, sem falta, 
ao meio-dia de sábado, 1 1  de  agôsto de 1917. 



CAPíTULO X 

Ferreiro d e  profissão, d e  I cndêrrcias idealis tas e materia
l is tas ao mesmo tempo, eis o ,\ d minis trador de Ourém nessa 
époc;:t. Chamava-se Arlur d e  Oli,·e i ra San tos. Se nêle o idea
lismo houvesse predominado, de maneira o levá-lo a colocar 
seu zêlo, sua imaginação, sua tenacidade a serviço da Igreja, 
talvez ti,·esso chegado a ser b i spo, missionário, até mesmo 
santo. Por motivos inoonfessá\·eis, escolhera, porém, ao des
pontar tia vida, seguir  seu impulso p róprio e seu in terêsse 
pessoal . A lgo havia nessa natureza que o impossibil i tava 
de amar a forma asquerosa o rígida do materialismo. Como 
a maioria dos sêres l nunanos, devia, an tes de acei tar plena
mente tal doutrina, velar-lhe a horr enda figura com farra
pos de pr incíp ios o assim introduzi -la no coração. Tais farra
pos foram amplamenle compensados pelos chefes dessa Revo
lução, cujo escopo foi, duranto séculos a fio, colocar a Igreja 
de Cris to no estado de sí tio em l{Ue hoje se encontra na Euro
pa. Era inevi tável. Tornara-se membro devo tado e incansáve l 
do chamado Corpo i\lísl ico Do l\lundo. « 1\lístico '? » Sim. Porque 
a cabeça invisível do reino destinado a solapar o trabalho de 
Cristo, devia ser, é óbvio, êsse espír i to Je revol ta, do qual 
fala o Evangelho : « O  Príncipe dês to mundo se aproxima, 
mas nada terá que ver comigo ». E aos seus adeptos censura : 
<' Os filhos do mundo são mais prudentes que os filhos da luz ». 

Artur estabeleceu, làgicarnente, como filho prudente da 
carne o como ferreiro de profissão, contato com pessoas e 
ins titu ições quo poderiam auxiliar a eelosão dos frutos re
lativos à escolha que fizera. Aos v inte e seis anos, filiou-se 
à Loja do Grande Oriente, em Leiria, situada à sombra das 
ruínas góticas, onde sofrera e chorara Santa. Isabel. Iniciou o 
estudo da doutrina esotérica da religião natural e sincrética, a 
maior adversária da Igreja Catól ica, nos tempos modernos. 
Jactava-se disso, planejando c lcv,ando a cabo a revolução por
tuguêsa de 1910. Tomou, assim, excelente posição em prol 
da eliminação do Cris tianismo na Península Ibérica. Em 
1911, o chefe do Grande O riente, Magalhães Lima, outorgou-se 
o d ireito de predizer que, dentro em breve, mais nenhum 
jovem aspiraria ao Sacerdócio. Afonso Costa, por sua vez, 
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assegurava a seus confrades e a alguns delegados d as Lojas 
Francesas, que a próxima geração presenciaria o fim do 
« Catolicismo, causa principal da triste cond ição em que caiu 
nossa terra. » Em l odo caso, se a acusaç,<lo não l i nha funda
mento a pred ição s·e verificava mais efic iente. Em H l l l ,  os no
vos chefes do Govêrno Po rtuguês ha\· i am-sc apod erado d as 
p ropriedades da Igreja, d i spersava:n , prend iam c exilavam cen
tenas de pad res e rel ig i osos, q nc sr�  rcfugiava1 1 1  na França c 
em ou tros países . A lguns corriam a Lourd es e ped iam ,  de joe
lhos, à Mãe dn Deus socorresse Portugal ,  qu·� ou trora se 
ufanava tanto de ser chamado « A  terra de 1\Iaria. » Hoje, 
debate-se nos csterfôrcs da i ncredulidade c ela anarq uia, com 
revoluções quase contínuas. 

Artur de Ol i veira Santos devia os s uce.;;sos da sua vida 

às m isérias inf : igidas à Igreja . Talvez não t ivesse a i ntenção 
d eclarada do assim proceder. S ua cspôsa pan•rc l e r  s i d o  uma 
ratól ica de nome - dessas que batizam os fil hos. Os nomes 
- DEMO CRACIA, HEPúi3LICA, LII3E H DA DE - revelam 
um sa,bor bem mais conforme às id éias maçônicas do que aos 
ares de sacristia. Talvez, nos refolhos íntimos de sua alma, 
tremeluzisse a vaga esperança de chamar u m  pad re se, algum 
dia, sentisse o mundo sumir-lhe aos pés e a e tern idad e  p res
tes a engo l i -lo . 

Tudo, porém, corria às mil mara\· i lhas, quando resolveu 
mudar para Ourém sua o fici na, que, pomposamente, chamava 
de Forja do Progresso . Hábil na arle do sorriso ameno e da 
cortesia factícia, aliciava o mundo com a afabil idade expan
siva, tão em vigor na época. Foi-lhe fác i l  o b t er acomodação em 
Ourém. Suas v irtudes maneirosas lhe haviam granjeado os 
primeiros lugares nos banquetes e a s  d eferências do mercado . 

Em 1917, com a idade dB trinta e três anos apenas, foi eleito 
Presidente da Maçonaria, graças aos trâm i tes m i steriosos da 
fraternidade, através dos labirintvs e graus das respectivas 
iniciações. Era, além d isso, Presidente da Câmara, Deputado, 
Juiz de Comércio, em resumo, era tido como uma espécie 
de czar republicano do distri to, ao qual pertenciam Fátima e 
Aljustrel . Por tôda parte, em Portugal, raras eram as pessoas 
que freqüentavam a Igreja e os Sacramentos . Os divórcios 
aumentavam. Diminuía a nata!idade. Os católicos, membros 
do Conselho e da Câmara, tão ocupados estavam a tramar 
compromissos rendosos, que não tiveram tempo sequer para 
protestar contra a prisão de seis pad res, por oi to dias, orde
nada pelo Administrador. Para o fBrreiro e seus amigos, 
estava ganha a luta em prol do progresso contra o obscuran;.. 
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tis1no das idéias, como preferiam denomi:nar o conflito co m  
a Igreja .  

QuP atentado à vigilância o ao zêlo de tal personagem, 
o fato flc saber que três mil pessoas tinham ido à Cova da. 
Iria, ouvir um casal de  garotos conversar  com uma. mulher 
invisível ! E centenas de pessoas já andavam espalhando por 
Lôda par lc uma nom aparição da Virgem ! Er:a. evidente, 
para tais idealis tas, lJUO Maria perLencia. i:t Idade Média, e por 
conseguinte, l liio interferia m ais nos l.e:npos modernos . Ela 
pertencia à ordem sobrenatural, contra a qual tantos liberais 
c radical istas atiravam a pedra da incredulidade. 

Como era possível tolerar, em plena luz do século vinte, 
viesse Ela surgir assi m  de espêssas t re\·as ? 

A imprensa maçônica retumbou os clarins, em pro testo 
con tra « essa invasão do misticismo », como chamavam os 
cd i tôre�, '" t�sse ressurgi r de ::;upe rstições e reações » é « a  agres
são pe tulante desencadeada pelo clero >> . Levado pela indigna
ção suscitada por ê.3S') e outros p rotestos similares, decidiu o 
Administrador de Ourém fazer pé firme. 

Em v is ta dil:lso, ordenou aos pais quo apresentassem as 
crianças perante um tribunal. 

Os dois reagiram de modo d iverso. 
- « Não tem cabimento levar essas crianças tão pequenas 

d iante do uma sessão dessas », d isse tio Marto. « Além disso, 
três léguas é mu i la coisa para irem a pé. E não são capazes 
de andar a cavalo. Não farei isso. Passo por cima da ordem. 
Não a cumpro.  E vou dizer ao administrador por quê ». 
Olímp ia concordou, achando que o marido t inha razão . 

Seu cunhado, Antônio, foi mais complacente. 
- « :E:les estão é arranjando aborrecimentos para êles », 

murmurava. « Não sei no que i rá dar tudo isso >> (1) . Preferia 
concordar eom l\iaria Rosa. Se Lúcia es tava mentindo, seria 
mui to bDm levar uma lição como essa. Ao passo que, se, por 
acaso, estivesse d izendo a verdade, do que ambos d uvidavam, 
Nossa Senhora tomaria conta dela. 

Lúcia ouviu essas discussões e pensou com amargura : 
« Que d iferença entre nwus pais e meus tios I Expõem -se ao pe
rigo para defender seus filhos, e meus pais me entregam com 
a maior ind iferença ! Podem fazer de mim o que bem quiserem . 
Paciência I >> argumenta v a consigo mesma. « Espero sofrer mais 
ainda por Vosso amor ó meu Deus, o isso pela conversão 
<los pecadores I >> 

( I )  Memórias, I, pág. 1 6. 
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Na manhã de sábado, 11 do agôsto, l;eu pai montou-a 
num burro c lá so foram montanha acima.  Numa parada 
do caminho, encontraram tio MarLo iL procura de algo para 
comer, descuidado como sempre, a repetir com ênfase que 
não pretend ia levar seus filh inhos perante um tri bunal. Tudo 
isso era tol ice. Iria êle mesn1JO e falaria por êles e se Antônio 
estava com pressa, que fàsse na frente. Encontrar-se-iam em 
Ourém. Uma das vantagens materiais do lio Marto, em relação 
ao cunhado, era a posse de um cavalo. 

Enquanto isso, Lúcia apeou do burro e foi procurar por 
Jacinta, a quem contou, chorando, o ocorrido. 

« Não faz mal », disse a menina, apesar do mêdo que 
sentia. « Se êles te matarem, dize-lhes que cu e mais o Fran
c isco somos como lu c queremos morrer também. E agora 
vou lá. para o poço, com o Francisco, rezar muito por ti ». 

Abraç.aram-se chorosas e part iram. Lúcia montou de no
vo, auxiliada pelo pai. Êste cscolt�n-a-a a pé, bengala em pu
nho. O pobre animal resfolegava e ginga\·a sob o calor ofuscan
t e  da estrada. De tempos a tempos Antônio dava-lhe umas 
pancadas nos flancos, ou inci tava-o com a voz, para acelerar o 
trote. 

O administrador os esperava ao meio -dia. O pobre burri
nho fêz o que pôde, mas tudo não deve ser sacrificado à 
pressa. Três vêzes Lúcia caiu do cavalo, ao longo dessa via
gem exaustiva. A estrada ziguezagueava morro acima, morro 
abaL'Co, contornando as encos tas escalvadas e irregulares, eri
çadas de pedras ou de tufos mirrados de pinheiros. Parecia a 
Lúcia que não chegariam nunca ·c, assim mesmo, seria cedo 
demais I Ao chegar, afinal, à antiga cidade Mourisca, estava 
moída de cansaço, o corpo todo dolorido, desgrenhada e 
triste. 

Ourém estende-se, de ambos os lados da estrada princi
pal, ao sopé de um morro cultivado. As ruínas do um antigo 
cas telo coroam-lhe o tôpo, apontando, com as negras flechas, 
para o céu de cobalto .  Antônio levou pela rédea o burrico, 
por sôbre as p·edras rústicas da rua principal. O caJ.or sufo:
cava. 

Puxou o animal até à praça do mercado, esperando en
contrar uma pessoa que o orientasse. Percebeu, então, a 
silhueta. de alguém apeando de um cavalo. Era o cunhado. 
« Então está tudo arranjado ? »  indagou Mar lo, jovialmente. 

« Arranjado ! »  Antônio replicou vh·amenti) com urna blas
fêmia. Estava tudo fechado e não havia  ninguém. 
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Tio Marto sugeriu que já  passava de meio -d ia e seria me-
lhor arranjar qualquer coisa. para comerem, antes da visita 
ao administrador. Comeram o voltaram ao Edifício Público, a 
tra tar do negócio. E ncon traram-no a inda silencioso e vazio. 
Apareceu, enfim, um homem e informou-os de  que a admi
n istração se havia mudado para outra casa, em ou tra rua. 
Alguns minu tos mais tarde, oi-los na presença do chefe local e 
de seu numeroso séqüito . 

Artur de  Oliveira Santos fulminou, com o olhar nervoso 
tios seus olhos escuros, os três pobres empoeirados. 

- « E  o menino ? >> pergun lou, bruscamente. 
- « Que menino ? Então, o Sr. Administrador  não sabia. 

que eram três crianças ? >> Tio l\Iarto dava tempo ao tempo. 
Acabou lembrando-se de que t inha, d e  fato, um filho, mas pre
lendia nilo ter compmendido que uma personagem Uio impol'!
tante desejava vê-lo. 

- « Além d isso, Senhor Atlministrador », acrescentou, 
« Silo três léguas daqui à nossa terra o as crianças não podem 
caminhar tanto assim c nilo podem correr o perigo de montar 
um cavalo ou um burro, porque não es tiLo habituados a isso >>. 

Lembra-se até agora da  conversa. « E  eu t inha na cabeça 
algo mais a lhe dizer : Duas crianças de3sa idade num tribu
nal ! Mas segurei minha língua » (1 ) . 

Santos censurou amargamente tal negligência e ralhou 
com Antônio por estar atrasado. Voltou-se risp idamente para 
Lúcia. Havia ela visto uma Senhora na Cova da Iria ? Quem 
pensava ser? Era verdade que a Sen,hora lhe dissera um segrê
do ? Bem, en tão Lúcia devia contar o segrêdo e prometer que 
nunca mais voltaria à Cova da Iria. Lúcia levantou os olhos e 
não respondeu. 

- « Vais contar-me o sêgrello ? >> pergun tou ou tra vez . 
- « Não ». 
O administrador olhou, de relance, para Antônio, que se 

apresentava acanhado, sonolento como sempre, em pé, de cha
péu na mão. 

- « Você, aí, acredita nessas coisas de Fátima ? >> 
- « Eu, não, senhor ! »  disse o pai de Lúcia. « Isso tudo 

são histórias de  mulheres ». 
- « E  você, que d iz ?  >> indagou o administrador, olhando 

para o tio Marto. 
- « Estou aqui às suas ordens », replicou o pai de Jacin

ta e Francisco, « e  meus filhos dizem a mesma coisa que eu ». 

( 1 )  De More h i, op. cit., p6g. 1 1  O .  
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- « Então você pensa que é verdade ? )) 
- « Sim, senhor. Creio no que êles dizem )). 
Todos os circunstantes p useram-se a rir às gargalhadas. 

Tio l\Iarto olhou-os de alto a baixo, com serena compostura. 
Não temia êsses polí ticos insignificantes. 

A opinião de Artur Sanlos era quo não valia a pena in
quirir êsses dois camponeses rústicos e essa cachopa tão tôla. 
Despediu-os com um ges to, enquanto um dos subal ternos os 
d espachava. 

O administrador seguiu-os até a porta e disse categori
camente à Lúcia : 

- « Se não contares o segrêdo, isso te cus tará a vida )). 
A criança, amedrontada, virou-se ainda para olhar êsse 

rosto carrancudo e feio, emolduraLlo pela porta. Tinha ares de  
quem executaria o que prometera. 

Caía a tarde, quando voltavam para Aljustrol. Provàvel
mente, Antônio refez -se da estopada na primeira taverna que 
encontrou. Lúcia furtou-se às perguntas injuriosas e aos olha
res cheios de censura da mãe e das irmãs, para procurar, 
junto ao velho poço, uns minutos d e paz. Francisco e Jacinta 
Já estavam ajoelhados nas lajes frias. Jacinta cumprira o que 
havia prometido. Desde manhã, lá ficaram rezando. 

« Ai, Lúcia ! )) gri tou carreado a abraçá-la. « Tua irmã nos 
disse que êles te h a viam matado I »  Uma das irmãs mais velhas 
viera d e fato buscar água e talvez tivesse d i to isso por brinca
deira. Francisco e a irmã acreditaram piamente. Que alívio 
para os dois verem agora Lúcia em carne e osso. Riram e cru
briolaram como faz o vento fresco nos campos requeimados. 
As lâmpadas dos anjos começaram a brilhar suavemente. O 
d ia seguinte, 12 de agôsto, era domingo. 1\'las não foi nada 
calmo em Aljustrel. De fato, em cada um dos vilarejos da 
Serra era .grande a expectativa sôbre o que iria ocorver no d ia 
seguinte. Os peregrinos já se haviam pôsto em marcha, famí
lias inteiras de camponeses, com oestas de merendas e púcaros 
de água. Alguns enrolavam cobertores em tôrno ao pescoço ou 
carregavam-nos aos ombros, para poderem dormir na grama 
sêca, ao relento. Todos êsses pobres andarilhos e também al
gumas pessoas mais abastadas, em carros e automóveis, come
çavam a cheglar a Aljustrel. Pediam logo para visitar a casa 
do tio Marto e a de  Antônio Abóbora para fazer perguntas, ti
rar retratos, relatar os favofles que desejavam obter de Nossa 
Senhora, no dia seguinte. Empregos, amôres, d inheiro, curas, 
oonversões, promoções - todos os des-ejos do coração humano 
desfilavam ante as três crianças espantadas. Maria Rosa estava 
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quase fora d e  si. Que insolência a dêsses estranhos f E que ini
qüidade dessa menina a de causar tanto rebuliço com a sua 
língua. mentirosa ! No auge da confusão, Lúcia teve a tenta
ção de acei tar o convite de uma tia de Cascais. Pretendia le
vá-los todos para sua casa até serenar a excitação que se ha
via desencadeado. Haviam prometido estar na Cova da Iria no 
d ia 13 de agôsto e lá estariam sem falta. Ao en tardecer, a 
casa dos Abóboras estava em compleJa algazarra. « Nas mãos 
dessa gente », escreve Lúcia. « éramos como uma bola n,as mãos 
de uma criança. Cada qual nos puxava para o seu lado, fa. 
z ia-nos perguntas sem mesmo nos dar tempo de responder a 
ninguém ». Em meio a essa confusão tôda, quem haveria de  
aparecer senão três policiais de  Ourém? Intimaram-nos a com
parecer em casa de tio M:trto, onde os aguardava o adminis
trador em pessoa. Mais de uma vez insinuou que talvez íôsse 
a morte o castigo do s ilêncio que teimavam em guardar. 

« Não faz mal », munnurava Jacinta, apertando os lábios. 
<< Se nos matarem, melhor ; veremos, então, Jesus e Nossa Se
nhora ». No interrogatório que se seguiu, San�os exigiu a re
velaç.ão do segrêdo e a promessa formal de que não voltariam 
à Cova da  Iria. As crianças recusara!llí-se a isso, alegando não 
poderem desobedecer à Senhora. Usou então o homem de 
nova tática : sugestionou-as com afabilidade inesperada, asse
gurando que o único homem capaz de tratar dêsses assuntos 
era o Senhor Prior, Padre Ferreira. Desejava, tão-somente, 
saber se o s  pais dos pequenitos teriam qualquer objeção a que 
compareoess·em até à reitoria, no dia seguinte, em vez de irem 
ao encontro marcado n:1 Cova da Iria. Além disso, Fátima 
ficava no caminho do lugar da aparição. Levariam apenas uns 
poucos minutos para ver o Sr. Pároco. Com essas palavras, re
tirou-se da cena com alív io geral . 

No dia seguinte, bem cedo, tio Marto foi capinar perto da 
casa. Acabada a tarefa, vol to u  para casa e pôs-se a lavar as 
mãos, sujas de  barro avermelhado, para ir almoçar. Enquanto 
isso, notou que sua mulher entrara, gesticulando furtivamente, 
para ind icar que êle devia sair. 

· 

- « Está bem, está bem », d isse tio Marto, continuando a 
esfregar as mãos calosas. 

Os gestos de Olímpia tornaram-se  mais desesperados. 
- « Para que tanta pressa ? » perguntou à mulher. « Já lá 

vou ». E continuou a enxugar as mãos oom habi tual lentidão. 
Ainda não havia terminado, um vulto surgiu à porta. Era o Se
nhor Administrador de Ourém que o fuhninava com o ·olhar. 

- « A  h f sois vós, Senhor Administrador? » 
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- « É verdade. Eu também quero ver o milagre ». 
O coração de tio Marto bateu-lhe oom fôrça. Qualquer 

coisa havia que não es lava certa. Apesar ela habilidade da rcs
posta, notou que Artur Santos parecia nervoso. Lançava olha
res furtivos pela casa, aqui e ali, enquanto ràpidamentc ::;e pu
nha em marcha. 

- « Vamos todos jun tos. Levarei os pequenos no meu 
carro. Ver para crer, como S. Tomé. Onde estão as crianças ? 
O tempo corre. É melhor chamá-los ». 

- « Não é necessário chamá-los », replicou sêcamenle. 
« l?.Jes sabem quando devem recolher o gado c aprontar-se para 
ir ». 

Nisso en traram as crianças. O Administrador prodigou
lhes sorrisos e afagos e convidou-os a i rem de carro oom êle 
até a Cova da Iria. 

- « Não, mui lo ohrigatlo, Senhor Administrador », disse 
Francisoo . 

- « Podemos muito bem ir a pé », acrescentou Jacinta. 
- « Mas, assim chegaromos mais depressa e vocês não se-

rão importunados pelo povo na estrada ». 
- « Não se incomodo, Senhor Administrador ». Era tio 

Marto quem assim falava. « Éles podem ir mui to bem sozi
nhos ». 

- « Além d isso », continuou Santos, « teremos mais tempo 
para pararmos em Fátima, na casa do Prior. Éle deseja fazer
lhes algumas porguntas ». 

Nenhum dêles pôde mais esquivar-se e, cheios de  pressen
t imentos, entraram no carro. Francisoo sentou-se na frente, 
junto do Administrador. As duas meninas atrás. Tio Marto e 
Antônio seguiram a pé. Levaram apenas um ou dois minutos 
para alcançarem a Igreja. A ssim que chegaram, Santos des
ceu e galgando os degraus da reitoria, chamou : 

- « A primeira I » 
- « A  primeira o quê ? » indagou tio Mar to, que se  ar-

ranjava para não perder o carro de vista. 
- « Lúcia I »  chamou o Adm inis trador, peremptoriamente. 
- « Vai na frente, Lúcia », disse o tio e as crianças desoe-

ram do carro e entraram no presbitério. 
- « Podem ficar aqui por enquanto », acresoentou Santos, 

dirigindo-se aos mais moços . 
O Prior aguardava-os em seu escritório. Era evidente que 

a reserva bondosa e prudente se  havia mudado numa atitude 
de hostilidade. Talvez se tenha perturbado pela notoriedade 
crescente do caso e pela oposição das autoridades públicas. 
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Desejava livrar a Igreja de uma possível persegmçao, nessa 
época em quo já es tava suficientemente oprimida e atacada. 

- « Quem lhes contou essas coisas que andam dizendo 
por aí ? »  perguntou.  

- « A  Senhora que eu vi na Cova da Iria ». 
Severa estava a fisionomia do Prior. 
- « Todos que pregam mentiras como as que vocês an

dam dizendo, devem ser julgadbs e· vão para o inferno. Cada 
vez aumenta mais o número de pessoas enganadas por vocês ». 

- « Se quem mente vai para o inferno, eu não vou para 
o inferno », d isse a menina de dez anos, encarando-<0 com fir
meza. « Porque eu não minto e d igo somente o que vi e o que 
a Senhora me disse. Quanto ao povo que vai lá, vai porque 
quer. Nós não chamamos ninguém ». 

- « É  verdade que a Senhora con[iou um segrêdo a vo-
cês ? »  

- « f:, Senhor Prior ». 
- « En t ão conte-o ». 
- « Eu não o posso conlar. Mas se Vossa Reverência 

deseja saber, eu pedirei à Senhora e se Ela me der licença, eu 
lhe con tarei >>. 

- « Vem », interrompeu, nesse momento, o Administrador. 
« Isso são assuntos sobrenaturais .  Vamos indo embora ». 

Levou Lúcia para fora e in troduziu-a bruscamente no 
carro. A criança obedeceu. Santos pulou logo após. Tomou as 
rédeas o deu uma chicotada. 

Tio Marto e Antônio Abóbora ficaram pensando em vol
tar a pé agora. Nisso, viram o animal virar ràpidamente e 
entrar na estrada, não em caminho da Cova da Iria, mas em 
d ireção oposta. 

- « O  senhor vai indo pelo caminho errado I »  disse Lú· 
c ia. 

- « Es tá  certo », assegurou Santos, todo satisfeito. « Va

mos parar um pouco em Ourém para vermos um instante o 
Prior. Em seguida, levarei vocês de automóvel para a Cova da  
Iria. Estaremos lá num instante I » 

Encobriu as três crianças com mantas e cobertores para 
escondê-los dos peregrinos que, em número cada vez mais 
crescente, se apressavam ao longo da estrada em direção da 
Cova da Iria. 

Assim que o carro desapareceu nwna nuvem de pó, tio 
Marto e seu cunhado uniram-se à multidão qu·e se dirigia, 
pela estrada real, rumo ao local das aparições. Santos se com
prometera a levar as crianças até à Cova e tio Marto presu-
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mia, com sua calma característica, que, por qualquer motivo a 
ser devidamente explicado mais tarde, o Administrador talvez 
tivesse tomado outra es trada. Quando os dois homens alcan
çaram o lugar da cena, meia hora mais tarde, ficaram admi
rados de se encontrarem com mais de seis mil pessoas aí reu
nidas. Alguns tinham vindo a pé, descalços, de cidades d is
tantes, caminhando durante três ou quatro dias, com sacrifí
cios enormes, para apresen tarem seus pedidos à Virgem. Ou
tros vieram a cavalo, montados em burros ou mulas, outros 
de bicidotas. Algumas carruagens ou automóveis. Todos per
guntavam pelas crianças, pois ora quase meio-dia. 

Algumas pessoas estavam assustadas e sen tiam-se mal. 
Ouviram dizer que perto da Cova da Iria existiu outrora a 
cratera de um vulcão ex tinto, o que era fa to. Temiam uma 
armadilha do demônio, reunindo assim tanta gente boa para 
abrir um abismo na terra e precipi tá-los nas profundezas do 
inf<'rno. Outros zombavam dêsso mêdo. Maria Carreira, de 
Moita, é que não ia, por causa dessas tolices, perder a apari
ção de Nossa Senhora. De fa to, já havia arranjado uma mesa 
com flores, como uma espécie de al tar ou oratório. Mandara 
erigir um arco rústico, com umas lâmpadas penduradas para 
marcar o lugar, à noite. Parece inacred itável, mas disseram 
que Maria Rosa também contribuíra para essas lâmpadas. 
Uma das filhas mais velhas ajudou até a arranjar a mesa e 
o arco. 

Mas onde es tavam as crianças ? 
Lá pelas doze horas, algumas das pessoas que se encon

travam em tôrno da azinheira, começaram a rezar o têrço. 
Pouco a pouco, tôda a mul tidão rezava também. Repentinru
mente, ouviu-se um suave murmúrio, seguido do estrondo 
de um trovão. 

Alguns pensaram que vinha da estrada, outros da carras
queira e outros ainda que vinha de longe, lá do horizonte dis 
tante. Aqui e ali, um gri to amedrontado se fazia ouvi r :  « Va
mos morrer I » o alguns começaram a ir-se embora. A maioria, 
porém, permaneceu silenciosa e muito receosa. Viram, em se
guida, um relâmpago e, ao longe, na direç;lo do leste, a flutuar 
sôbre as cabeças, uma nuvenzinha frágil, muiLo branca, trans
parente e leve, que pairou lentamente por uns instantes sôbre 
a azinheira. Pouco depois  elevou-se outra vez e dissipou -se na 
imensidão do céu azul. Entreolharam-se, admirados e surpre
sos. Muitas pessoas afirmam um fato estranho, o qual Maria 
Carreira e outros atestam até hoje : as faces pareciam brilhar 
com as côres do arco-íris. As vestes também ficaram assim 
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tôdas irísadas de  vermelho, amarelo, azul e alaranjado. A fo
lhag,mn das árvores e dos arbustos parecia coberLa de flores 
em vez de fôlhas e até mesmo a terra res�equida se revestia 
de matizes alegres. « Não há dúvida que a Senhora veio ))' 
disse Maria Carreira « mas não encontrou as crianças )). Onde 
andariam êsses marotos ? Era a pergunta que aflorava em 
todos os lábios. 

Até êsse instante, tio Marbo e Antônio não se haviam prO!
nunciado sôbre a conduta estranha do Administrador. E agora, 
as pessoas que chegavam traziam a notícia de que os prisio 
neiros foram levados, primeiro ao Prior e, em  seguida, para 
a própria casa do Administrador, em Ourém. 

Fôra então o Administrador que estragara a aparição, e 
havia desapontado a Mãe de Deus l E o Prior l A multidão 
unânime concluía que os dois haviam conspirado juntos  para 
privá-los da  aparição. As  conseqüências dessa suspeita caí
ram sôbre as cabe·ças cansadas dessa boa gente, que andara 
m ilhas e milhas para chegar a tempo ou que havia perdido 
d ias de trabalho e de salário para vir honrar Nossa Senhora. 
Tôda a variante de emoções, m êdo, reverência, expectativa, 
afeto, esperança e curiosidade fundiam-se na alquimia sutil 
da emoção coletiva e tomou caráter d e  intensa indignação. A 
assembléia inteira, gélida de indignação, tornou-se como que 
um monstro : sei::>centas cabeças explodiram num acesso de 
raiva que fêz vibrar o ar quente e s.e ouviu a duas milhas de 
d istância, até Aljustrel. Que sorte não estar presente o Senhor 
Administrador, nem tampouco o Senhor Prior l Ês�e estava COIIl
vencido de que se tivesse estado na Cova da Iria, teria sido 
linchado pelo povo. Nota-se essa certeza na carta que es
crev,eu, negando ter s ido a causa do tumulto. 

Alguns desordeiros começaram a contestar e manifesta
vam sua d esaprovação em meio à oonfusão do povo. Uns gri
tavam : « Abaixo, o Senhor Administrador l )) « Abaixo, o Senhor 
Prior ! »  Por um instante pensou-se que nem mesmo a d is tância 
os l ivraria das mãos dêsse tribunal improvisado, composto só 
de carrascos. Centenas de homens, rugindo de raiva, come
çaram a se movimentar, como só as multidões se movem, ar
rastados pelo mesmo objetivo. Olhos esbugalhados que nada 
vêem a não ser sangue e mãos que se crispam como se já es
trangulassem as vítimas. 

- « Vamos para Fátima ! Justar contas com o Prior ! )) 
- « Para Ourém e acabemos com o Administrador ! )) gri -

tou outro. 
- « E  com o Regedor )), acresc-entou um terceiro. 
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Podiam mesmo ter ido até Fátima e mesmo alé Ourém, 
se não fôsse a oposição da presença de espírito de um homem 
de coragem que, levantando os braços, bradou, em tom autori
tário : 

- « Eh I Rapaziada I .Mais devagar I »  gritou. « Não fuçam 
mal a ninguém. Quem merece o castigo o receberá. Tudo isto 
pelo poder do Alto l » Até hoje lembra-se tio Marto do que dis
sera naquele dia. Depois de um momento de  hesitação, a popu� 
laça moveu-se, parou, e começou a dispersar-se em grupos. 
Tio Marto nem deu importância a isso. Estava mais preocu
pado com as crianças e cogitava um meio de retirá-las das 
mãos do raptor. 

« E  voltei para casa », concluiu, « ondo encontrei minha 
mulher soluçando ». 



CAPíTULO XI 

Enquanto tia Olímp ia chorava -amargamenLe, o Adminis
trador de Ourém, todo satisfeito, rejubilava-se com o seu plal10 
atrevido de rap tar as crianças. Sentia prazer sardônico em 
pensar em tôda essa gente tôla que, piedosamente, esperava 
por um espe táculo na Cova da Iria. Os principais atores não 
apareceram. 

Que farsa para o Prior I Agora os paroquianos acred i ta
riam que êle estava de conivência com as fôrças da luz e do 
progresso I Ele não poderia, nunca, arranjar um meio para s·e 
explicar sôbro o assunto. O melhor da festa, porém, era que 
SanLos conservava presos, em sua casa, os três perturbadores 
da ordem. Antes d e  os sol tar, obrigá-los-ia a revelar o segrôdo 
e a contar quem, afinal, era a cabeça de tôda essa comédia ri
dícula da Idade Méd ia. Pretendia deixá-los sozinhos, por um 
tempo. O terror faria o resto. 

Não errou, ao calcular quo as crianças se assustariam. 
Quando os relógios de Ourém começaram, um após oulro, a 
bater solenemente as doze pancadas, cntl'OOlharam-se, conster
nados. Era o momento do encontro prometido à Senhora da 
Cova da Iria. 

Francisco foi o primeiro a recobrar ânimo. « Talvez Nossa 
Senhora vá aparecer-nos aqui I »  d isse, esperançoso. Talvez I 
Esperaram qualquer sinal : um raio de  luz, um movimento, 
uma voz celeste. Nad a i  Meio-dia passou e nem notícias dda. 
Jacinta começou a chorar. Francisco disse, com lágrimas na 
voz : 

- « Nossa Senhora deve ter ficado triste por não têr
mos ido à Cova da Iria, e não vai mais aparecer-nos ». 

E interrogando Lúcia com o olhar : « Virá ? » 
- « Eu não sei ». A mais velha das meninas tornou-se, 

de novo, impassív·el. 
- « Penso que sim ». 
- « Oh I Eu quero tanto vê-la ». 
Lúcia lembra-se que, depois d isso, êle ficou todo animado, 

como um homenzinho, tomando CO!Ilta da irmã e da prima. M� 
Jacinta, ao evidenciar que a última esperança da visita de 
Nossa Senhora se desvanecia, debulhou-se em lágrimas. 
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- - « Nossos pais nunca mais nos verão )), lamentava-se. 
« Nunca mais terão notícias nossas )) . 

- Não chores, .Tacin t.a, d izia-lho o irmão . « Vamo.s ofe
rcc,or isso a Jesus pelos pobres pecadores, oomo a Senhora 
nos ensinou >> . 

E, o lhando para o céu, fazia o seu oferecimenlo. « Meu 
Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pecadores ! ))  

- « E  pelo Santo Padre também )), soluçava Jacinta, en
xugando as lágrimas . « E  em reparação pelos pecados contra o 
Imaculado Coração de :Maria )), acrescentou, quase sufocada. 
Depois d isso, a pcqueni ta ficou corajosn. até o cair da tard e. 
Nesse momen to começou a pensar na mãe. 

Na manhã seguin te, às 10 horas, o Administrador veio 
buscá-los para irem à Câmara, onde sofreram outro longo e 
exaustivo interrogatório. O resul tado foi o mesmo : insistiam, 
d izendo terem visto uma l inda Senhora envôlta em luz e que 
lhes dissera urn segrêdo . Recusaram revelá-lo, apesar das 
ameaças de prisão, tortura e morte. Ao meio -d ia, estavam tão 
exaustos que lhes foi um alívio voltarem para a casa do Ad
m inistrador, especialmente quando viram como a S ra. Sanlos 
havia preparado uma boa merenda para os três . A espôsa do 
Administrador, tal corno a de Pi la tos, tinha ma�s tino o com
paixão e tratou dos pequenos prision e iros com carinho e bon
dade maternais .  O marido , por outro lad.o, l inha resolv ido não 
os  l iber tar, enquanto não ob ti vesse qualquer confissão que po 
ria têrmo a essa espécie d e infeliz epidemia de misticismo 
que infestava o distrito . Disse -lhes sêcamente : Já que os bons 
modos c a tolerância não haviam produzido efei to sobre êles, 
ia mandá -los para a cad·eia. Isso seria já !  

A cadeia da cidade estava longe d e  ser um lugar limpo e 
atraente. A s  celas eram escuras, úmidas e impregnadas de um 
odor inqualificável . Os sons ecoavam lugubremente através 
das paredes, reforçadas com barras de ferro para separá-los 
do mundo dos homens livros. A maioria dos malfeitores, pro
vàvelmente batedores de carteiras, ladrões profissionais, assal
tadores de bôlsas, bêbedos, desordeiros, bandoleiros de taver
nas, estavam todos reunidos numa mesma sala comum. As três 
crianças foram, sem cerimônias, introduzidas entre êles. 

Tremeram de mêdo ·e instintivamente foram encolher-se 
perto do uma janela de grades, numa das extremidades da 
sala. Jacinta olhou para fora, avistou a praça do mercado de 
Ourém e pôs -se a chorar. 

Lúcia abraçou-a. « Por que choras, Jacinta? » 
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- « Porque vamos morrer e não veremos nunca mais nos
sos pais. Eu queria ver minha mãe I »  

Francisco dizia : « Se não virmos nossa mãe, nunca mais, 
paciência I Vamos o ferec.er isso pela conversão dos pecadores .  
O pior será se Nossa Senhora não vol tar mais. É isso que me 
atormenta. Mas vou oferecer isso também peia conversão dos 
pecadores >>. Mesmo depois dessas palavras k1o corajosas, o 
menino se angustiava, de  tempos em tempQs, com a idéia de 
que N. Senhora podia não voltar mais. Então, as outras duas 
o ;animavam. 

Tudo o de que Lúcia se recorda acêrca dos prisioneiros é 
que, entre êles, havia um ladrãü, um bom ladrão, lá a seu 
modo. Deixa que imaginemos o que eram os outros. Talvez 
muitos d êsses mendigos, tão comuns em Portugal, que anda
vam dormindo ao léu, cobertQs de trapos imundos, infestados 
de pulgas e exalando o cheiro acre do solQ vermelho, em que 
se deitavam. Tah·ez, muitos bêbedos inveterados. Talvez, aven
tureiros, sal teadores, quem sabe até assassinQs. Homens per
d idos e renegadüs. BarbadQs, de bôcas sinis tras, olhos pesados 
e sensuais, expressões sem vida e sem esperança. A pior escó
ria da terra, a mais escorraç.ada gentalha de Portugal, talvez 
mesmo do  mundo. Foi pena eu não ter pedido a Irmã Maria 
das Dores que descrevesse êsses pobves coitados . Era frisante 
o contraste entre aquêles bandidos e êsses três inocentes de 
olhos tão puros e espirituais . Deviam des toar, inevitàvelmente, 
como os publicanos que andavam oom Cris to e os :k1.drões, en
tl'e os quais f:le morreu. 

Um olhar apenas bastou para as meninas averiguarem em 
que companhia es tavam. Começaram novametlle a chorar. « Eu 
quero ver minha mãe I >> lamentava Jacinta . 

- « Eu quero a minha mãe ! >> 
Francisco procurava acalmá-la, como há pouco, dizendo : 

« Vocês não querem of.erecer êsle sacrifício pela conversão dos 
pecadores, pelo Santo Padre e em reparaçãQ dos pecados co
metidos contra o Imaculado Coração de Maria? >> 

- « Sim, quero. Quero, sim I » 
O pequeno pôs-se de joelhos e as men inas seguiram-lhe o 

exemplo, repetindo o oferecimento : « O  meu Jesus, é por vosso 
amor, pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre e em 
reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Cora
ção de  Maria ! »  

Cenas e palavras tais não deviam deixar de chamar a 
atenção dos outros prisioneiros e começaram a se aprox imar, 
um após outro, do grupo das crianças ajoelhadas. Por fim, 
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princ1p1aram a fazer pergun tas, todos s impáticos e amáveis. 
Souberam , então, quem eram as crianças e por que estavam 
ali. Tentaram consolá -las e dar bons cons.elhos. 

« O  meio mais fácil de saírem daqui )), disse um dêles, 
« s·eria contar o segrêdo ao Administrador, já que êle deseja 
tanto sabê-lo )). 

« Mas a Senhora não quer que o contemos )). 
« Que importa a vocês que a Senhora goste ou não ? )) 
« Eu prefiro morre-r ! >> respondeu J acinta, energicamente, 

e os outros dois eram de  mesma op inião . 
« Vamos rezar o têrço ». Os três tomaram os terços. Ja

cinta tirou do pescoço uma medalha de Nossa Senhora, amar
rada a um barbante. Entregou-a a um prisioneiro a l to,  pedin
do-lhe que por favor a pendurasse num pnego da parede .  F:le 
obedeceu de bom grado. Todos observavam· com curiosidade 
e achando isso diver tido. Os três ajoelharam -se e, fixando os 
olhos com fervor na med alha, começaram o têrço. 

« Creio em Deus, Padre . . .  >> « Padre-Nosso . . .  A vc-1\laria . . .  >> 
A vista dêsses rostinhos voltados para o céu o o som d es

sas palavras tão familiares em Portugal, mais d e  um conde
nado não resistiu. Muitos ajoelhara.rru-se e puseram -se a rezar 
também. Mesmo os que se conse rvavam a d is tância murmu
ravam frases quo há anos não diziam .  Francisco fêz uma 
pausa e d isse : « Quando se reza não se fica de chapéu na ca
beça >>. Um pobro coi tado at irou o chapéu ao chão. O pequeno 
apanhou-o, colocou-<> cuidadosamente em cima de um banco e 
continuou a oração. Quantas reminiscêndas do infância, d e  
espôsas devotadas, de esperanças frus tradas e sonhos irreali 
zados devem ter passado por essas mentes rebeldes, naquela 
tarde de agôsto I Ao acabar a reza, fêz -se um silêncio impres
sionante, seguido de  um arrastar de  pés. Levantaram-se todos. 
Jacinta foi para junto da janela do g rades e começo u  a soluçar 
de IIlOVO. 

- « Jacinta I >> d isse Lúcia, acompanhando -a . 
- « Não queres ofereoer êste sacrifício a Nosso Senhor? »  
- « Quero, sim, mas, quando me lembro da minha mãe, 

não posso deixar de chorar )). 
Isso comoveu os prisioneiros. Interessaram-se todos por 

Jacinta. Um dêles foi  buscar uma harmônica que conseguira 
levar consigo .  Esboçou os acordes que todo tocador de harmô
nica preludia, como para acariciar o instrumen to e assobiou 
o melhor que podia. Alguns outros começaram a cantar. Sen
tiram-se logo alegres, porque a música tem o dom de afastar 
a, tristeza. Os olhos de Jacint.a secaram-se aos poucos e che-
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garam mesmo a brilhar d e  interêsse, quando um dos presos 
perguntou-lhe se sab ia dançar. 

- « Sabemos dançar o fandango ! >> 
- « E o vira também I » 
Lúcia recorda corno, en tão, Jacinla ,se ID rnou a parceira 

de um pobre ladrão que, ar-hando -a pequena, term inou d an
çando com a menina ao colo. Logo todos so deixaram levar 
pela alegria. O soalho vergava com - o  arras tar dos pés e as 
pancadas dos sapatos ferrados. Os sons d esafinados e roucos 
daquelas vozes fanhosas misturavam-s·e aos gemidos cadencia
dos da harmônica. 

A cena gro tesca foi interrompida com um barulho lá fora 
e subi tamente a porta abri u-se. Um policial entrou. « Sigam
me », ordenou às crianças . Obedeceram e encontraram -se logQ 
no gabit1et13 do Administrador. 

Santos p ed ia ainda. que revelaBsem o segrêdo . Obteve 
apenas um silêncio impassível . Tomou ares de quem havia 
perdido a paciência e d isse friamente : 

« Está bem. Procurei fazer tudo para salvá-los. Mas, já 
que não querem obedecer ao govêrno, vão ser postos num cal
deirão d e  azei te a ferver ». 

Deu ordens em voz al ta. Abriu-se uma porta e apareceu 
um guarda de feições horrendas. Deve ter sido escolhido a 
dedo para o papel que ia desempenhar . Seguiu-se um d iálogo 
mais ou menos assim : 

- « O  azei t e está hem quente ? » 
- « Sim, Senhor Adminis.trador ». 
- « V  amos, levem esta menina e deitem -na no caldeirão ». 
Apontou para Jacinta. O guarda apanha a pequena e le

va-a embora sem que ela tenha podido despedir-se. Chegou 
afinal o momento terrível ! Lúcia começou a rezar com fervor. 
Francisco disse uma Ave-Maria para que a irmãzinha tivesse a 
coragem de morrer antes de contar o segrêdo. Os dois não du
vidavam de que ela já estivesse na úl tima agonia e que lhes 
restava apenas alguns minu!Ds mais de vida. Estavam resol
vidos a morrer com ela. A morte, para êies, não era tão ter
rível como para as outras crianças. 

- « Que nos importa se nos matarem ? »  murmurou Fran
cisco. « Iremos direitinho para o céu ». 

A porta abriu- se e o terrível guarda voHou : « Ela está 
frita », d isse com um suspiro de satisfação. « Agora o se
guinte ! » 

Com isso agarrou o Franci:sdO e arrastou-<> para fora. Lú
cia ficou só com o Administrador. 
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- « Em seguida serás tu )), c observou : « Seria melhor 
que me wntasses o segrêdo, Lúcia ». 

- « Prefiro morl'er )). 
- « Pois bem. Morrerás )). 
O guarda voltou e levou-a embora. Omduziu-a através de 

um wrredor escuro para outro quarto . Aí encontrou Jacinta 
c Francisco, ambos ilesos, mudos de alegria e surprêsa. Ha
viam d ito aos dois que Lúcia es tava a frigi r  no azei te. Es
tava descoberto o jôgo e a tragédia transformara-se em farsa. 

Santos não podia wnformar-se por se deixar assim lu
d ibriar por essas crianças. Conservou-as em sua casa ainda 
essa noite no mesmo quarto. Na manhã seguinte, novo inter
rogatório na Câmara. Ao falhar ês.te também, declarou que 
não mais precisava dos pequenos c mandoui-os para Fátima. 
Era uma quarta-feira, 15 de agôsto de 1917, feSita da Assunção 
de Nossa Senhora. 

Manuel Pedro Marto e a senhora Olímpia foram a Fá
lima aquela manhã. Parecia o casal mais triste e abatido do 
mundo . Durante dois d ias e duas noites de  pesadelos, não ti
veram a menor idéia 0111de poderiam estar seus filhinhos. Apa
rentemente, pareciam acredi tar nos boatos que diz iam ter o 
Administrador transferido as crianças para a prisão de Srunt.a
rém, o maior e o mais antic1erical centro de fanatismo. Tal� 
vez fôsse por i sso que tio Mario, sempre tão wrajoso, não ti
vesse tentado libertá-los. Isso também vinha pôr em evidên
cia o estado atual de liberdade civi l  sob o regi.Ime republicano. 
que tanta oratória havia gasto para wmbater a tirania da mo , 
narquia decadente. Nada de importante havia sido feito ainda 
para melhorar a si tuação do proletariado. Tio Marto não se 
ju1gava pobre. Possuía propriedades no valor de 8 a 10 oontos. 
Isso, mais o seu trabalho, era o bastan te para satisfazer seus 
mod estos desejos. Já havia ganho um processo wntra um ofi
cial que o lesara d e  maneira criminosa. Advogados e l i tígios, 
no entanto, são luxos que um camponês não pode usar, mesmo 
quando se orgulha, como tio Marto, de não ser um pobretão. 
Resolveu, pois, voltar-se para Deus a seu modo, e pedir-lhe, 
com humildade, que lhe arranjasse isso tudo. Olímpia, con
fiante, rezava o têrço. E na festa da Assunção foram assistir 
à Missa, como de wstume, na Igreja de Santo Antônio. 

Por tôda parte, só se falava no rapto das crianças. Entre
tanto, ninguém sugeria a idéia de ir bus·cá-1as ou de obter 
qualquer informação acêrca do lugar em que estavam . Depo is 
da Missa, Antônio, o enteado de tio Marto, trouxe a notícia de 
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que os pequenos tinham sido vistos em Ourém , brincando na 
varanda da casa do Administrador. E ssas no tícias precisavam 
ser averiguadas . Mas anles mesmo que êle pud·esse pensar em 
ir até lá, ouviu alguém con tar que os pequenos já es•t.avam em 
Fátima, à porla da  Reitoria. Tinham agora certeza das falca
truas do Administrador. Tio Marta correu a est rei tar Jacinta 
nos braços, com os olhos rasos de lágrimas. Francisco e Lú� 
cia precipitaram-se também ao seu encontro, pedindo -lhe a 
bênção. 

« Bem, aí es tão seus filhos », d isse o oficial de Ourém, 
como se estivesse anunciando um grande favor. Por sorte dêle, 
antes quo tio l\lar to pudesse responder, um tumulto se le
vantou na praça em frente da Igreja, onde o povo se aglome
rara para conversar depois da Missa. Palavras ásperas paira
vam no ar. Grupos viol-entos, de punhos cerrados, estaciona,
vam aqui 0 al i . Padre Ferreira apareeeu na porta lateral da 
Igreja, muito zangado. Es lava terminando s ua ação de graças 
no genuflexório, junto ao altar, quanuo o vozerio lhe chamou 
a atenção. Percebendo tio Marlo na porta da Reitoria, pensou 
fôsse êle o responsáv·el pelo tumulto. 

« O  senhor Mar ta, ,·ocê os tá aqui a me importunar injus
trurncnt.c l >> exclamou . O pai de Jacin ta e de Francisco não 
soube o que responder. Assim que o Pároco voltou para dentro 
da Igreja, ,·irou-se para o povo e d isse : « Eh, rapazes, portem
se bem I Alguns d e  vocês gritam contra o Prior, outros contra 
o Adm in istrador, outros contra o Regedor. Aqui não há culpa 
de ninguém. A culpa é da má fé c tudo é permitido pelo poder 
do Alto ! >> O Pr'ior  ouviu tudo da janela da Igreja, apoiou com 
a cabeça e gritou : 

« Muito bem ! Senhor Manuel, d iz muito bem ! »  
Nesse instante apareceu o carro com o Adminis trador, de 

volta para casa - não da Missa, mas do bo tequim - e con
cluiu, como havia fei to antes o Prior, que Lio Marto excitava o 
povo à v ingança . Pôs-se a gritar : 

« Pare com isso, senhor Marto I >> 
« Está bem, está bem I >> Não há novidade alguma. Tio 

Mart.o esperou resolutamente a aproximação do inimigo . Per
cebera certos pormenores com que o ferreiro não atinara : 
Um grupo de rapazes, armados de  paus e cacêtes, ad iantava
se em direção do Administrador. Santos d irigiu -se, quase jo
vialmente, ao pai de Jacinta e Francisco. « Senhor Marto, ve
nha tomar um copo de  vinho comigo I >> 

« Não· é preciso . Muito obrigado ». 
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Segundo relata l\Iarto, a siluaçiio era r.rítica, porque os 
rapazes se aproximavam sernp;-e mais. A lgo se devia fazer 
para evitar rixas e d erramamento de s:mgue. Ràpidamenle, tio 
Mario rolocou-se ao lado de Santos, dizendo : « Com respeito 
ao COJl\'ite, talvez ronvenha que eu aec i t e  >> . Surpreend ido agra
dàvelmenle e t o talmente inconsc iente do perigo que estava 
correndo, o Administrador !ornou -lhe o braço e atravessaram 
assim a Praça da Igreja em direção de um bolecJuim, perto do 
cemitério. 

« Pode perguntar às crianças se as mal tratei », começou o 
ferre i ro, sen t i ndo-se constrangido d iante do olhar prescrutador 
do companheiro. 

« Es tá bem, es tá bem, senhor Adminis trador I Não há dú
vida. O povo se encarrega de fazer mais perguntas do que eu ». 

Só então, Santos percebeu os rapazes armados, hesitando 
ainda se o atacavam ou não. l\Ias a inten· enção de tio Mario 
tinha sido benéfica. O administrador, atingindo a porta do bo 
tequim, começou a pedir pão, queijo e vinho. Pàs -se a falar 
loquazmente, ao sentarem-se junto a uma mesa. Entre outros 
assuntos, tentou convencer o pai de que as crianças lhe ha
viam confiado o segrêdo. 

« Pois sim, está bem I »  disse o camponês com sorriso sa
gaz. « Não o contaram ao pai nem à mãe e con taram ao senhor 
Administrador I Acredito pNfei lamente ». Bebeu um copo de vi
nho e :pediu licença para se retirar. Ao saírem do botequim, o 
Administrador ofereceu-lhe urna passagem até o Correio. O 
povo ao longo da estrada d izia : « Tio Mar to falou demais e o 
ferreiro o leva p rêso » (1 ) .  

Enquanto isso se passava, Lúcia e seus primos, seguidos 
de alguns curiosos, foram ao local da aparição - a meia légua 
de distância - (e isso antes de irem para casa, lembra-se tio 
Marto ) rezar o têrço diante da árvore. Pobre da azinheira ! 
Apenas alguns ramos haviam ficado. O povo apoderara-se 
das fôlhas de cima e até mesmo de alguns galhos, como lem
brança e relíquia. Perto estava a mesa com dois candelabros 
e algumas flores. Maria Carreira aí os tinha colocado no dia 
13 de agôsto. 

A boa mulher de Moita não imaginara q ue responsabili
dade estava assumindo. Algumas moedas haviam sido coloca
das sôbre a mesa. Com os empurrões, durante a confusão, 
quando da descoberta do rapto, o dinheiro caíra por terra. Em 

( 1 )  Assim termino o relatório de tio Morto, no livro do Podre De Morchi, op. cit., 
pógs. 1 27 e 1 29. 
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altas vozes, chamaram-lho a atenção para o fato. « l\Iulher I 
Apanhe êsse d inheiro I Tome conta 'dêle I Olho que não perca 
nada I »  Todos admitiam que ela era a guardiã oficial do ora
tório. De joelhos, tentou reunir tôdas as moedas que achou. 
Juntou-as tôdas na mesa. O total montava a 1 340 réis. 

Têrça-feira, d ia 14, Maria Carreira levou êsse tesouro, 
numa bôlsa, para casa de tio l\1arto. Este recusou acei tá-lo, 
d izendo sarcàsticamenle : « Não me alentes, mulher, que aten
tado já estou ». Ofereceu-o em seguida a Lúcia. Lembra-se de 
que a menina disse : « Deus me livre I Eu também não o que
ro ». A pobre mulher resolveu então entregá-lo ao Prior de 
Fátima. O coração do P. Ferreira por êsse tempo estava aos 
pedaços com tôda essa his tória da  Cova da Iria que lhe rou
bara a tranqüilidade e o sossêgo da paróquia. Empurrou 
êsse rl inheiro, como se fõra maldito. « Subiu-me também a 
mostarda ao nariz », recorda l\Iaria, com dignidade-. « Bem I Eu 
lmnbém não o quero. Vou colocá-lo no mesmo lugar onde o 
encontrei ». O Prior levantou as mãos protestando : « Não faça 
isso, mulher I Guarde-o ou e1llr.egue a alguém que o guarde até 
vermos em que fica isso tudo ». 

Maria Carreira levou o d inl iC iro para casa e escondeu-o. 
l\Ias não ficou em paz. Todo o mundo desejava saber o que 
ela preteud ia fazer com essa importância. Se um de seus filhos 
andava de sapatos novos, os olhares espantados eram bas tante 
significati \·os. Certo 'dia, uma comissão de quatro homens 
veio pooir  a quant ia. Disseram que iam construir uma capela 
no lugar das aparições. 

« Não lhes darei nem um v intém », respondeu-lhes Maria. 
Depois pensou que estava errada. Talvez fôsse N. Senhora que 
desejava uma capelinha. Correu para Fátima e tomou a ofere
cer o dinheiro ao Prior : « Não, êle não acei taria, nem um 
vintém ». 

Finalmente, lembrou-se de que o dono do terreno onde se 
tinha juntado o d inheiro ·era o pai de Lúcia. Se alguém devia 
ter algum d ireito sôbre a quantia era êle. Aliás, seu consenti
mento seria necessário, no caso de se construir uma capelinha 
ali. Ela temia Antônio Abóbora I Contaram-lhe o que êle dis
sera a seu respei to : « So apanho lá na Cova a mulher de 
Moita, as coisas não ficam assim I E alguns aconselharam-na 
a que o evitasse, principalmente quando estivesse sob o efeito 
dos copinhos. Talvez a melhor ocasião para falar com êle se
ria logo depois da Missa. Domingo, 19 de agôsto, num assomo 
de coragem, foi, não sem receio, ter a casa dêle, em Aljustrel. 
Tratou de assegurar-se de que êle não havia bebido. 
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« Disseram-me qu.o o senhor Antônio está muito ofendi
do ? »  começou, « porque tenho ido lá nas suas terras colhêr 
umas flores etc. Queria pedir-lhe licença para continuar a ir 
lá ». 

« Pode apanhar quantas floros queira », replicou, inespera
d amente, todo amável. « O  que eu não admito é que construam 
uma capela na minha propriedade. Algumas pessoas já me pe
diram isto, mas eu recusei ». 

Maria agradeceu o re tirou- se. Achou melhor não falar no 
d inheiro. Mas teve outra idéia. Foi ver Lúcia, outra vez e pe
d iu-lhe quo perguntasse a No::;sa Senhora, na próxima apari
ção, o que se d evia fazer com essa quantia. A menina disse 
que o faria no d ia 13 de  setembro. 

Nesse mesmo domingo de manhã, 19 de agôsto, Lúcia e 
Francisco e seu irmão João foram levar o rebanho para pastar 
na Serra. Lúcia estnva de bom humor. Era delicioso sentir-se 
livre nesse dia tão l indo I Livre I Tal êsses passarinhos que se 
precipi tavam quais flechas azuis I Ou, então, como aquelas 
borboletas brancas, esvoaçando cada vez mais lentamente . . . 
Ou mesmo como as cigarras que trilam, monótonas, nas árvo 
res ao lado. Os três andaram a passos largos, conversaram e 
rezaram. Lá pelas quatro horas da tarde, achavam-se numa 
espéciB de cavidade chamada Valinhos, no declive norte do 
Cabeço, a meio caminho entre a gruta e Aljustrel. Aí, a estrada 
estreita fazia uma curva brusca. Margeavam -na, d e  um lado, 
enormes oliveiras e de outro, um velho muro de pedras desmo
ronado que deixava apenas uma passagem para as campinas 
estéreis ·e rochosas. Um pouco além, ficaYam uns tufos de oli
veiras sombrias, alguns pinheiros escuros e uns pés de azi
nheiras mirradas. 

Repentinamen te, Lúcia começou a notar uma mudança 
sutil na atmosfera. Não era a ameaça de uma tempestade, pa
recia mais aquela m isteriosa sensação que sempre pressagiava 
as visitas sobrenaturais. Olhou para Francisco e viu que não 
se enganara. Era isso mesmo. Sim, a Senhora ia chegar. . .  E 
Jacinta não estava presente . 

Pediram a João que fôsse buscá-la, enquanto os dois fica
vam v igiando o rebanho. Ofereceram-lhe dois vinténs e êle 
consentiu, afinal. Pôs-'Se a correr em direção de Aljustrel. An
siosos, os dois seguiam -no com o olhar . . . 

Alguns minutos mais tarde, um relâmpago, exatamente 
como aquêle que precedia a chegada da Senhora. Viram Ja
cinta vir correndo a tôda pressa, freneticamente, para junto 
dêles. Chegou ofegante, fazendo m i l  perguntas. 
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As fôlhas acinzentadas das oliveiras farfalhavam com ful
gores de prata, sob a luz da tarde que morria . . .  Devia ser as
sim a paisagem montanhosa da Judéia, quando Maria foi, tam
bém a tôda pressa, ter com sua p rima. Mais fulgurante, po
rém que o brilho macio das oliveiras era o esplendor que re
vesÚa agora a brecha do muro, logo acima de uma azinheiri 
nha igual à da Cova da Iria. Em meio ao fulgor de uma luz 
que não parecia da terra, eis o lindo semblante familiar, 
olhando tão enternecidamenle para os pequenos apóstolos que 
já tanto haviam sofrido por amor dela I 

« Que é que Vossemecê me quer ? » perguntou Lúcia, quase 
que automàlicamenLe. « Quero que continueis a ir à Cova d a  
Iria no dia 13  e que continueis a rezar o têrço todos os dias. 
No último mês, farei um milagre para que todos creiam nas 
minhas aparições ». 

Lúcia lembrou-se do que prometera a Maria Carreira. 
« Que é qu� Vossemecê quer que se faça do dinheiro que o 

povo d ei.xa na Cova da Iria ? >> 
« Façam-se dois andores. Um será levado por ti, com Ja

cinta e outras d uas meninas vestidas de branco ; o outro, por 
Francisco com mais três meninos. O dinheiro dos andores é 
para a festa de Nossa Senhora dos Prazeres. O que sobrar é 
para ajudar a construir uma capela >>. 

« Eu queria p.ooir a cura de alguns doentes ». 
« Sim. Alguns curarei durante o ano >>. 
A Senhora fêz uma pausa e continuou, depois, muito 

triste : 
« Rczai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, 

pois vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se 
sacrifique e peça por elas ». 

Nisto, afastou-se em direção do leste e desapareceu (1 ) . 
As crianças ficaram, por longo tempo, num estado de ale

gria intensa . . .  Alegria tanto mais suave e profunda, depois de 
tantos reveses e vexames que sofreram. Justamente havia nove 
d ias, tinha Lúcia ido para Ourém, levada pelo pai para a 
primeira en trevista com o Administrador. Que novena l Tudo 
parecia ir d e  mal a pior, até o desfecho desesperador ;  no eh
tanto tudo terminara em vitória e ações de graças. 

Afinal, sentiram-se novamente capazes de se mover. Cor
taram alguns galhos da árvore sôbre a qual a Senhora pou
sou e levaram-nos para casa. Tio Marto lembra-se ainda do 

( I )  � o que Lúcia se recordo da conversa. Memórias, IV, p6g. 40. 



1 10 WII.L IA\1 TIIOMAS WALSII 

perfume penetrante que sentiu, qualificado por êlc de « magní
fico ». Até mesmo Maria Rosa foi obrigada a admi t ir uma fra
grância singularmente suave, que nunca havia sentido até en
tão. Aos poucos, ela se ia abrandando. Mas continuava a sus
tentar, ainda, que era um verdadeiro absurdo êsse de a Mãe 
de ·Deus estar aparecendo assim a uma menina dessas, como 
Lúcia. 



CAPITULO X I I  

Andavam o s  três pequenos enlreliuos a conversar sôbre 
os acontecimentos, peh es trada de Aljustrel, quando Lúcia no
tou, bem junto do seus pés descalços, um peuaço de corda 
grossa. Apanhou-a d isplicentemente. « Ui I »  A grossura e aspe
reza da corda magoaram -lhe o braço. TeYe uma idéia. « Olhem. 
Isto machuc:t ! PodP i llOs arnarrú-la ú <" i n t u ra c ofC'reccr a Deus 
êste sacrifício ». Divid iram-na, imediatament e, e cada um re
cebeu um pedaço para enrolar à. cin tura em cima da pele. 
Noite o d ia, usavam êsse ci i fcio improvisado, que irritava a 
pele, coçava, a pon t o de fer i-los e não poderem tolerá-lo mais. 
Às vêzes imped ia-lhe;:; o sono e passavam noi tes inteiras sem 
dormir. Que vale a saúde, comparando-a às almas a livrar do 
inferno ? Que é o confôrlo ante as alegrias eternas do Céu? 

O qu e feria Jacinta, mais que o cilício, era ouvir blas
fêmias. Em tais ocasiões, cobria as faces com as mãozinhas e 
dizia : « Oh meu Deus I essa gen le não sabe que d izendo essas 
coisas pode ir para o inferno. Perdoai -lhes, meu Jesus, e con
vertei-os >>. Hezava logo a oração que a Senhora lhes ensinara 
a acrescentar ao têrço. 

Eram evidentes os s inais de que tais penitências agrada
vam a Deus. Jacin ta, particularmente, p rogredia no caminho 
da santidade. Tornara-se mais paciente, mais resignada, mais 
carinhosa. Teve muitas visões de fatos que se dariam mais 
tarde, e, segundo Lúcia, recebeu a pequena o dom d,e ciência 
infusa. Rezou, certo d ia, três Ave-Maria s para uma pobre mu
lher muito doen te e todos os sintomas d a  doença desapare
oeram. 

Existia, em A ljustrel, outra mulher que não perdia a 
oportunidade de injuriar as três crianças, chamando-as de 
mentirosas e impostoras. Em lugar d e  se  zangar, Jacinta 
dizia : « Precisamos pedir a N. Senhora que converta esta mu
lher. Tem tantos pecados e se não os confessar irá para o in
ferno I »  Ofereceram por ela muitas penitências. Nunca mais a 
ouviram proferir sequer uma palavra menos bondosa. 

Seria difícil aos pequenos dizer o que mais os aborrecia : 
se a chusma de devotos, ou pretensos devotos que se apinha
vam diàriamente, em suas casas, tornando impossível a vida 
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da família, ou a estranha oposição ua maioria do clero e de 
muito s  católi cos sinceros que acei tavam, para o caso, a opinião 
dos carbonários, radicais e liberais de todos os matizes de in
credulidade . mes, ao menos, não pod iam servir de motivo de 
escárnio : não iam, a todo instante, bater à porta d e  Lúcia, 
pedindo pedaç:os de seu J.enço como rel íquia. Não insistiam em 
locar-lhe os cabelos nem tampouco apuravam se Lúcia recor
dava, quando vira Nossa Senhora, e todos os sintomas da 
doença de prima Qui téria. Ou, então, se não esquecera todos os 
inúmeros qualificativos do Irmão Antonio, ao pedir um em
prêgo melhor. As dia tribes ua imprensa ;mticlerical também 
não davam o que fazer em Aljustrel, porque ninguém as lia. 

Entretanto, de v.ez em quando, a oposição tentava causar 
distúrbios. Havia um jornalís la, chamauo José do Vale, edil
tor de um jornal anarquista, « O  .Mundo ». Possuía o dom in
cansável de escrever panfletos com tais requin tes de habil i 
dade na arto de dizer inj úrias e invectivas, que o s  inimigos 
a atribuíam ao hábito de esvaziar alguns copos antes de se 
pôr a escrever. Dava asas à sua indignação, diante do escân
dalo da Cova da Iria, em panfletos que fervilhavam em Terras 
Novas, Ourém e outros lugarejos da Serra. 

Os hum ildes cris tãos da Serra podiam alegrar-se e até 
consolar-se, mu tuamente, com as pala nas : « Se o mundo vos 
odeia, não vos esqueçais d e  que a J\lim, também, l\fe odeia. Se 
fôsseis do mundo, o mundo vos amaria como sondo dêle. É 
porque não sois do mundo o porque Eu vos escolhi, no que o 
mundo vos odeia ». O editor do « O  Mundo » não cessava as 
denúncias contra os padres, os jesuí tas trapaceiros, supers
ticiosos e ignorantes. Convidava a todos os liberais, a todos os 
amigos do progresso e do iluminismo para um comício, no pró
ximo domingo, logo após a Missa paroquial. Essa reunião te
ria, como escopo principal, resolver quais as medidas a serem 
tomadas no sentido de desmascarar e castigar os autores e co
med iantes d essa farsa da Cova da Iria. 

Ao saber d isso, o Prior de Fátima, muito discretamente, 
fêz correr a ordem entre os paroquianos para se reunirem para 
a Missa dominical, na Capela de Nossa Senhora da  Ortiga, a 
d uas milhas de d istância. O número considerável dos des
cr.entes, reunidos junto à Igreja, não encontrou quase ninguém, 
a não s·er os próprios comparsas : o Administrador de Ourém, 
o Regedor Francisco de Silva e o referido José do Vale. Desa
pontados, mas intrépidos, resolveram ir até a Cova da Iria. 

Os católicos de Lomba d 'Égua e de Moita já esperavam 
por essa. Certo camponês, dono de um bom número de burros, 
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08 havia amarrado à azinheira, perto tia cena das aparições. 

Assim que os liberais se aproximavam, chegou ao nariz de 
cada animal « certo líquido », garan tido como o meio mais 
eficaz para fazer ornear os  burros o mais al to possível. O 
zurro dêsses animais é sempre ensurdecedor, mesmo em cir
cunstâncias favoráveis. É o som mais tétrico, para não d izer 
infernal, que possa emitir um ente v ivo. Em noite escura e em 
lugar deserto, evoca cenas de carnific"inas, gemidos de agoni
zantes em batalhas encarniçadas, uivos de feras, lamentos de 
almas perdidas. Não foi, pois, nem conciliadora nem acolhedo
ra a música que recebeu as fôrças do progresso e do iluminis
mo, ao atingirem o morro. E, como insulto final, encontraram, 
perto da azinheira onde aparecera a Senhora, enormes pilhas 
de f.eno e capim, à espera dêles. Os chacareiros de Moita os 
colocaram ali, à guisa de boas-vindas para uma delegação de 
honra. 

Para maior certeza de que a sutileza da injúria não passa
ria despercebida, um grupo de pessoas de Moita, inclusive Ma
ria Carreira, pos tava-se num morro perto, para explicá-la, em 
altas vozes e com fortes escárnios. Isso enfureceu tanto os re
cém-chegados, que se puseram a gritar inconveniências contra 
os católicos e a Igreja. Os fiéis respondiam, gri tando por sua 
vez : « Vivam Jesus e Maria !  Vivam Jesus e l\laria ! >> Isso des
pertou novos insultos dos arruaceiros. E os gritos iam e vi
nham, através do ar límpido da Cova da Iria. Os católicos gri
tavam : « O  burros, ó burros, ó bêstas ! >> 

E os livres-pensadores replicavam : « Dotas da Serra ! Bo-. 
tas da Serra I » 

A presença de alguns policiais pôs têrmo, em boa hora, 
a essa algazarra. Mas o inciden te revelava com que ansiedade 
os montanheses, crentes e incrédulos, aguardavam o 'd ia 13, 
data em que, segundo as crianças, a Senhora prometera voltar 
à Cova da Iria. Já no dia 12 de  setembro, a estrada estava 
repleta de  peregrinos. Ao entardecer, as casas dos Martos e 
dos Abóboras estavam completamente cercadas, como das ou
t�as vêzes. A maior parte do povo dormiu ao relento. Ao sur
glr o ?ia 13, havia centenas de pessoas em Aljustrel e na Cova 
da Ina, rezando o têrço ou a ladainha de Nossa Senhora. 

_Lá pelas tantas, os três pequenos estavam prontos para 
partu para o lugar da aparição. A estrada principal estava, 
�rém, tão repleta que era impossível passar. « Todos que
riB:m ver e falar conosco ll, escreveu Lúcia. Não havia res
peito humano nessa multidão ! Muitas pessoas e até fidalgos 
e gente distinta, empurrados por ela, ajoelhavam-se diante de 
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n6s, implorando-nos apresentar seus ped idos a Nossa Senhora. 
Outros, impossibili tauos de chegarem perto, gritavam : 

- « Pelo amor de Deus, peça a N. Senhora que cure meu 
fil ho aleijado ». 

- « Peça que cure o meu que é cego ! »  
- « O  meu que é surdo ! » 
- « E  que meus filhos ,-o I tem da guerra I )) 
- « E o meu marido, também I )) 
- « E  que converta um pecador para mim I )) 
- « Que mo dê saúde, porque sou tuberculosa I )) 
« E  assim por diante. Apareciam, nesse lugar, tôdas as 

misérias da pobre humanidade », continuou Lúcia. « Alguns gri
tavam até dos tôpos das árvores o de cima dos muros, onde 
trepavam para nos ver passar. Dizendo s im para uns, esten
dendo a mão para ajudar outros a so levantarem do chão, con
seguimos passagem, graças a uns senhores que i am à frente, 
abrindo caminho por entre a multidão. 

« Agora, ao ler no NoYo Tes tamento as cenas encanta
doras da passagem de Nosso Senhor pela Palestina, lem
bro-me das que Nossa Senhora quis fosse eu tes temunha, 
apesar do tão criança, nessas pobres estradas o ruas de Al
justrel a Fátima o a Cova da Iria. Dou graças a Deus e ofe
reço-lho a fé do bom povo português ». E íico pensando : « Se 
êsse povo se humilha tanto d ianle de três pobres crianças, 
unicamento porque tiveram a graça de falar com a .Mãe de 
Deus, que não faria so visse Jesus Cristo em pessoa? . . .  
Finalmente, chegamos à Cova da Iria, perto da carrasqueira, e 
cu comecei a rezar o têrço com a m ul lidão )) . 

A i  I Quanta gente I A multidão era maior que nunca, com
pos ta de peregrinos, vindos de tôda a parte d"e Portugal. No 
meio dos camponeses descalços, viam-se ricos e pobres, ope
rários, senhoras e senhores de muitas cidades e aldeias, uns 
trinta seminaristas e cinco ou seis padres. Entre êstes, Monse
nhor João Quaresma. Outro era o Reverendo Padre Manuel 
Pereira da Silva, então cura de Leiria, que vei-o ao local (as
sim d isse-me êle) somente por curiosidad•e e s·em o menor pre
conceito do qualquer espécie. €sses padres e mais o Prior de 
Santa Catarina e Monsenhor Manuel do Carmo Góis haviam 
saído cedo de Leiria, nessa manhã de setembro num carro 
a guinchar, puxado por um cavalo decrépito. Ao chegarem, 
afinal, depois de uma viagem penosa, arranjaram um bom lu
gar numa das elevações do terreno, de  onde se descortinava 
o anfiteatro natural, já repleto de gente. 
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« Ao meio -dia, fêz-se completo silêncio. Ouvia-se apenas o 
ciciar das preces », escreveu l\Ionsenhor João Quaresma, quinze 
anos mais tarde. « Subitamente ouviram-se gritos de júbilo, vo
zes a louvar Nossa Senhora. Braços ergueram-se a apontar 
para qualquer coisa no al to. « Olhem, não vêem ? ». . .  « Sim, 
vejo agora ! »  No céu azul não havia uma nuvem. Também eu 
levanto os olhos e me ponho a perscrutar a amplidão do céu, 
para ver o que os outros, mais felizes, contemplaram primeiro 
que cu . . .  Com grande admiração minha, vi clara e distinta
mente um globo luminoso que se movia do nascente para o 
poente, deslizando lento e majes toso, através do espaço . .  Meu 
amigo olhou, também, e teve a felicidade de gozar da mesma 
inesperada e encantadora aparição . . .  Repentinamente, o globo, 
com sua luz extraordinária, sumiu-so aos nossos olhos . . .  » 

« Que pensa daquele globo ? »  perguntei a meu amigo, que 
se mostrava entusiasmado por quanto havíamos visto. 

« Que era Nossa Senhora », respondeu sem hesitar. Era 
essa, também, a minha convicção. Os pastorinhos contempla
vam a própria Mãe de Deus ; a nós fôra-nos concedida a graça 
de ver o carro que a tinha transportado do céu às charnecas 
inóspitas da Serra de Aire. 

« Devemos dizer que todos os que estavam ali tinham ob
servado o mesmo que nós, porque de tõdas as partes se ou
viam manifestações de alegria e saudações a Nossa Senhora. 
Muitos, entretanto, nada viram. 

« Sentíamo-nos, deveras, felizes. Com quanto entusiasmo 
ia o lmeu colega, de grupo em grupo, na Cova Ja Iria e, d epois, 
pela estrada fora, informando -se do que tinham visto I As pes
soas interrogadas eram das mais di versas classes sociais. Afir
mavam, unânirnemente, a realidade dos fenômenos que nós 
próprios havíamos presenciado » (1 ) . 

Enquanto isso, a Senhora se havia revelado às crianças, 
e Lúcia e Jacinta haviam ouvido a sua voz tão linda nessa 
entrevista, a mais curta de tôdas. 

« Continuem a rezar o têrço », disse Ela, para alcançarem 
o fim da guerra. Em outubro Nosso Senhor virá também, e 
Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora do Carmo e S. 
José com o Menino Jesus, para abençoar o mundo. Deus está 
contente com os sacrifícios de vocês, mas não quer que dur
mam com a corda. Usem-na somente durante o dia ». 

Lúcia disse : « Suplicaram-me pedir muitas coisas : a cura 
de muitas pessoas doentes, de uma surda-muda ». 

( I )  Corta de 13 de outubro, 1 932. De Morchi, pógs. 1 47-1 48. 
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« S im », respondeu a Senhora, « curarei alguns, outros não. 
Em outubro, farei um milagre para que todos acredi tem )), 

E desapareceu do mesmo modo que antes. 
Terminou, assim, a quinta aparição, segundo recordação 

de Lúcia (1 ). Curta como foi, deixou as crianças mai:s firmes 
na fé e muito consoladas. Que alívio sentiram ao retirar, a 
noi te, a corda áspera que maltratava os corpos tenros l O que 
mais agradou a Francisco foi a promessa de qw�, no próximo 
mês, veriam Nosso Senhor. 

« A i, que bom l )) exclamava. « Sómente mais um mês, eu O 
amo lanlo l )) 

Um dos padres presentes na Cova da Iria, no dia 13 de 
setembro, era o Hevercndo Doutor l\Ianuel Nunes Formigão, 
Cônego da Catedral, em Lisb0a, e professor do Seminàrio de 
Santarém. Era conhecido em todo Portugal pelo seu caráter e 
erud ição. Foi encarregado pelo Patriarcado de Lisboa de in
vest igar os estranhos acontecimentos, cujo re!ato tinha chegado 
até a capital. Colocado na estrada, a 200 metros da azinheira, 
observara a d iminuição da luz sôbre um céu sem nuvem, mas 
atribuíra isso a um fenômeno natural, devido à alti tude da 
Serra, meia milha mais alta que o nível do mar. Não no tara 
o globo luminoso, descrito por Monscnhor Quaresma e outros. 
Mas o fato de estarem êles tão sinceramcn_te convictos de que 
haviam visto algo de extraordinário, serviu -lhe de  estímulo 
para chegar a uma conclusão a respeito d isso tudo. Voltou, 
pois, a Fátima, têrç.a-feira, 29 de setembro, com êsse propó
sito e foi até Aljustrel para interrogar os pequenos. l\laria Rosa 
e Olímpia receberam-no com o máximo respeito e mandaram 
chamar as crianças. Lúcia estava na Cova da Iria, os outros 
brincavam na rua. Jacinta foi a primeira a chegar. 

A pequenina assustou-se, ficou constrangida, conta o Dr. 
Formigão, mas respondeu prontamente. Sentiu -se  mais à von
tade com a chegada do irmão. Francisco entrou, despreocupa
do, de chapéu na cabeça. Nem prestou atenção à advertência 
de Jacinta, dizendo-lhe que se descobrisse. Sentou-se em um 
banquinho e ficou a observar atentamente o inquiridor. Res
pondeu com calma e sem constrangimento às perguntas que lhe 
foram dirigidas. O Dr. Formigão decidiu interrogá-lo em pri
meiro lugar e mandou que Jacinta fôsse brincar com as outras 
meninas. Por fim, chamou, também, por Jacinta c interrogou-a 
separadamente. 

( 1 )  Memórias, IV, póg. 4 1 .  



NOSSA S ENHORA DE F.ÁTI�IA 1 17 

Nesse ínterim, Lúcia chegou da Cova da Iria. Era dos três 
a mais natural e a mais calma, afirma o Dr. Formigão em seu 
primeiro relatório, publicado em 1921. Notou também que a 
pequena era robusta, sadia, de  aparência normal, sem laivos 
de vaidade e sem qualquer sintoma patológico. A pobre Maria 
llosa lamentava-se e se inquietava, como sempre, tal um pás
saro afl i to rom o filhinho. Ao olhar perspicaz de Dr. Formi
gão, não escapou nem um rombo qlle havia no telhado. 

Segundo relatam os livros do Dr. Formigão, do Padre De 
l\farchi e do Padre Fonseca, as crianças contaram sinceramente 
o que t inham visto e ouvido - ao menos é essa a minha opi 
nião. As pequenas d iscordâncias não têm importância real. 
Jacinta, por exemplo, disse, sem hesi tar como os outros, que a 
Senhora trazia o rosário na mão direi ta. Insistindo, porém, na 
pergunta, ela perturbou-se, procurando identificar nas suas 
mãos qual aquela com que Nossa Senhora segurava as contas. 
Francisco, por exemplo, d isse não ter visto as orelhas, por es
tarem cobertas com o manto. Jacinta concordou. Lúcia, porém, 
tem a impressão de ter visto uns brinquinhos brilhantes. A 
princípio, afirmou também que as vestes da Senhora eram fim
briadas de ouro. Mais "tarde, era de opinião que os bordos 
eram simplesmente mais brilhantes, pois, a visão tôda, inclu
sive o vestido, era tôda fei ta de luz. Estas pequenas discordân
cias são naturais, em todo testemunho humano. 

O interrogatório de Lúcia foi o mais longo e o mais mi
nucioso dos três. É bem possível que o padre tenha ouvido va
gos rumores a respeito das aparições do Anjo, em 1915 ou 
1916. O fato é que indagou quase no início. 

- « Dizem que Nossa Senhora te apareceu também o ano 
passado ? Que há de  verdade sôbre isso ? » 

- « Ela nunca me apareceu o ano passado », replicou Lú
cia t ranqüilamente, nem antes de maio dêste ano, nem tam
pouco contei nada a ninguém, porque não era verdade ». 

- « Manifestou Ela o desejo da presença de muitas pes
soas no dia 13 de cada mês, durante as aparições, na Cova 
da Iria? » 

- « Não d isse nada a respeito ». 
- « É  certo que te revelou um segrêdo, proibindo que o 

contasses a quem quer que fôsse? » 
- « É certo ». 
- « Disse isso só a ti ou aos teus companheiros ? »  
- « A  todos três ». 
- « Não o podes revelar ao teu confessor? » 
Lúcia calou-se. Pareceu um pouco perplexa. 
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- « Dizem », continuou o investigador, « que para te veres 
livre das importunações do s�nhor Administrador no dia em 
que fôsto prêsa, contaste como se fôsse o segrêdo, uma coisa 
que o 111ão era. Enganaste -o assim e, em seguida, saíste a te ga
bar de lhe ter pregado uma peça. É verdade? » 

- « Não. O Senhor Administrador quis, realmente, que 
eu lhe revelasse o segrêdo, mas como não o podia dizer a nin
guém, calei -me apesar de ter insistido comigo para que lhe fi
zesse a vontade. O que fiz foi contar tudo o que a Senhora me 
disse, menos o segrêdo . Talvez por êsse mot ivo o Senhor Ad
minis trador ficasse pensando que eu t inha, também, revelado 
o segrêdo. Não o quis enganar ». 

- « /\. Senhora mandou ·lho aprender a ler? » 
- « Sim. Da s-egunda vez que apareceu ». 
- « Mas se ela disse que te levaria para o Céu no mês de 

outubro próximo, para que te serviria aprenderes a ler ? » 
- « Isso não é verdade. A Senhora nunca disse que me 

levaria para o Céu em outubro e eu nunca afirmei que ela me 
t ivesse d ito isso ». 

Continuando a investigação, perguntou : « Por que, não ra· 
ro, bai..xas os olhos em vez de continuar a fitar a Senhora? » 

- « É  que ela, às vêzes, rega ». 
- « Ensinou-te alguma oração ? »  
- « Sim. E quer que a recitem�s após cada m is tério do 

nosário ». 
-- « Sahes do cor essa oraçil o ?  » 
-- « Sei >>. 
-- « D ize lá . . . » 
« ú meu Jesus, perdoai-nos, l i vrai-nos do fogo do inferno, 

levai as  almas tôdas para o Céu, espec ialmen te as que mais 
precisarem » (1 ) . 

Terminou, assim, o primeiro interroga tório do qual se  la
vrou um relatório. O Dr. Formigão declara a boa impressão 
que teve sôbre as crianças. Entretanto, refletindo sôbro o as
sunto no Seminário de Santarém, preparou nova série de per
guntas mais perspi cazes e importantes, capazes de  despistar 
qualquer embuste de ordem satânica ou subconsciente. 

No dia 10 de outubro, tomou o trem para Chão de Maçãs. 
Tomou aí uma « charrette » e foi para Vila Nova de Ourém e, 
em s-eguida, para Fátima. Al i  chegou às onze horas da noi te e 

( 1 )  �ste é apenas uma porte do relatório testemunhal publicado em 1 921  em 
"Os episódios maravi lhosos de Fótimo", pelo Visconde de Montelo (pseudônimo do 
Dr. Formigão). Outros trabalhos sôbre o mesmo assunto apareceram em 1 923, 1 927, 
1 929, 1 930 e 1 936. 
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foi pernoitar num lugarejo chamado Montelo, a dois quilôme
tros de Fátima. Encontrou, assim, um pseudônimo « Visconde 
de Montelo » e um pouso para passar a noile, na casa da hon
rada família Gonçalves, onde colheu preciosíssimas informa
ções acêrca das famílias dos videntes. 

Todos são unânimes em concordar que tio Marto tem fama 
de ser o homem mais sério do lugar. De fato, é incapaz de en
ganar alguém. Êle e sua espôsa Olímpia são respeitados e es
timados por todos. São bons católicos e praticam sua religião. 
Maria Rosa é religiosa, honesta e trabalhadeira.. Seu marido 
Antônio era indiferente em matéria de reUgião ; gostava um 
pouco demais do vinho. Não tinha, porém, maus sentimentos. 
Nenhuma das duas famílias é pobre, segundo as pessoas da 
Serra. Nada t inham a lucrar com as aparições, muito pelo 
contrário. Não favoreciam, de modo algum, ess.a. devoção que 
só lhes trazia aborrecimentos, particularmente aos Abóboras. 
As crianças também eram bem intencionadas. Muita gente que 
não acred i tara nêles, em maio e junho, inclinava-s·e a aoeitar a 
história como autêntica desde que viram aparecer a nuvenzi
nha sôbre a azinheira, no dia 13 de agôsto. Os estranhos acon
tecimentos Yerificados em agôsto e setembro confirmaram, 
também, essa opinião. Com tôda -essa bagagem em mente, se
guiu o Dr. Formigão para Aljus trel a visi tar, novament,e, a 
casa dos Abóboras. 

Enquanto foram chamar Lúcia, no tou o inves tigador que 
o rombo do telhado ainda não havia sido consertado. Fêz uma 
série do perguntas a l\Iaria Rosa. Eslava mui to interessado em 
saber so havia lido algum dia, para Lúcia ouvir, a h istória de 
Nossa Senhora da Salctte que apareocra no sul da França, em 
setembro 1846, a dois pas lorinhos, Maximino e Melania. Ha
via tanta semelhança entre êsse episódio e o de Fátima ! Na 
Saletto também N. Senhora confiava às crianças um segrêdo 
que elas revelaram unicamente ao Papa Pio IX. Advertiu-os 
das grandes calamidades que sobreviriam ao povo da França, 
se continuasse a ofender a Deus. A semelhança, apesar de  
não ser concludente, era bastante significativa. O Dr. Formi
gão desejava muito saber se Lúcia ficara muito impressio
nada com a narração d essa aparição em França. Maria Rosa 
achou que não. Nunca mais a menina falara nisso, se não 
lhe falha a memória. 

Ao chegar, a pequena foi longamente interrogada em pre
sença de quatro testemunhas. 

- « Que d isse a Senhora que haveria de fazer para que o 
povo acreditasse na aparição ? » 
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· - « Diss·e que havia de fazer um milagre ». 
- « Quando disse isso ? » 
- « Disse..o várias vêzes, mas, uma Yez na primeira apa-

rição, quando lhe fiz a pergunta ». 
- « Não tens mêdo que o po,·o te faça mal se não vir 

nada de extraordinário naquele dia '? )> 
- « Não tenho mêdo nenhum », rep lirou Lúcia . 
- « Viste a Senhora benzer-se, rezar ou desfiar as contas 

llo têrço ? » 
- « Não ». 
-· « Disse-te que rezasses pela comersão dos pecadores? » 
« Não. Mandou-me só rezar à Senhora dos Prazeres para 

que acabasse a guerra >>. Mais tarde Lúcia explicou como a 
Senhora pedira sacrifícios mais que o rações pela conversão 
dos pecadores. 

- « Viste os s inais que as outras pessoas dizem ter visto, 
como uma es trêla e rosas desprenderem-se das vesles da Se
nhora, etc. ? » 

- « Não vi estrêla, nem outros sinais ». 
- « Sabes ler? » 
- « Não sei ». 
- « Vais aprender a ler ? » 
- « Não ». 
- « Como cumpres enlão a ordem da Senhora sôbre êsse 

assunto ? » 
Lúcia calou-se. Explicou mais !arde que não queria acu

sar, nem contrariar Maria Rosa. Finalmente, disse o padre : 
- « Ouviste tua mãe ler o livro chamado « Missão Abre

viada » onde S·e conta a aparição de N. Senhora a um tnenino 
e uma menina? » 

- « Sim. Ouvi ». 
- « Pensas muitas vêzes nessa história e falas nisso com 

outras meninas ? » 
- « Eu não pensava nessa história, nem a contei a nin

guém ». 
O Dr. Formigão passou a examinar Jacinta. 
- « Ouviste também o segrêdo ou foi só Lúcia que o 

ouviu? » 
- « Eu também ouvi ». 
- « Quando o ouviste ? » 
- « Da segunda vez, no d ia d,e Santo Antônio ». 
- « É  segrêdo para ficarem ricos ? » 
- « Não ». 
- « É para serem bons e felizes ? » 
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- (( É. r� para o bem do todos três ». 
- « É  para irem para o céu '? >> 
- « Não ». 
-- « Não podes revelar o &egrêdq ? » 
- « Não >>. 
- « Por quê ? >> 
- « Porque a Senhora disse que não contássemos o 

segrêdo a ninguém >>. 
- « Se o povo soubesse o segrêdo ficaria tris te ? » 
-- « Ficaria, sim ». 
Chegou a wz do Francisco. 
- - « Quantos anos tem ? >> 

« Tenho nove anos ». 
--- « Vês sómen lo N. Senhora ou om· es tamhém o que 

ela d iz ? » 
(( Vejo -a somen te, não OllÇD nada do que ela diz )), 
« Tem algum clarão em vo l ta de cabeça ? >> 
« Tem, sim ». 

- - <( Podes olhar bem para o ros to dela ? » 
'< Posso, mas pouco, por causa da luz ». 

- -- « Tem algum enfeite no vestid o ? >> 
« Tem uns fios de ouro >>. 

- - « De que cür é o c ru c i f i xo ? »  
- - « É  branco >> . 

« E  a corren le do rosú rio ? >> 
- - « Também é branca ». 
- << O povo ficaria triste se soube3se o segrêdo ? >> 
- « Ficaria ». 
O Dr. Formigão convenceu-se de que os três diziam a ver

dade, fôsse qual fosse a conclusão final. Inclinava-S(l a pensar 
que a prova da veracidade dos fatos seria o « milagre >> prome
tido pela Senhora para o dia 13 de outubro. Partiu resolvido 
a não faltar, por nada dêste mundo, no dia seguinte, à Cova 
da Iria. 

Outro sacerdote, que examinara as crianças, nessa época, 
foi o padre Poças, Prior do Pôrlo de  Mos. Tio Marto recorda-se 
muito bem da maneira brusca com que êsse inquiridor perito 
interpelou Lúcia. 

- « Olha aqui, menina. Vais  agora dizer-me que tudo isso 
não passa de mentira e bruxaria. Se não me d isseres isso, eu 
o direi por tôda parte . . . Todo o mundo vai acreditar em mim 
e tu não escaparás 1 . . .  » 

Lúcia não respondeu . O Prior ficou indignado, ou fingiu 
que ficara. Finalment-e, depois de ter esgo tado todos os es-
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forços para vencer a calma resistência da p-equena, depois de 
ter acusado o próprio tio 1\larto de cumplicidade nessa gigan
tesca fraude, acabou por admitir que diziam a verdade. 

Se o padre parecia tão desconfiado e tomava atitudes tão 
ameaçadoras, como aumirar-se. de que Maria Rosa estivesse 
quase a perd·er a cabeça de tanto mêdo e aborrecimento ?  Es
tava plenamente conYencida de que Lúcia estava se arriscando 
a ser castigada, afinal. Do fato, com exceção de Lúcia, todos 
os Abóboras es tavam em estado de pânico, ao entardecer do 
dia 12 de ou tubro, em Aljustrel. Maria Rosa e o marido pen
savam se já não era suficiente ler a pequena começado a farsa 
c, pior que isso, tê-la teimosamente mantido durante todos 
êsses meses. 1\Ias a desgraça maior era, agora, ter prometido 
ao povo todo êsse descalabro de um milagre, com hora o dia 
marcados ! Que diriam dêsse embuste, se o milagre não so 
efetuasse ? Sem dú,·ida todos ficariam furiosos, cairiam com 
impropérios sôbre Lúcia o picá-la-iam em pedaços. 1\lui los dos 
aldeões prediziam a mesma coisa. Uma mulher chegou até a 
dizer que Lúcia Abóbora devia ser q ueimada antes de causar 
a ruína de todos. 

Maria Rosa lançou um último a pêlo patético à filha : 
- « É  melhor para nós todos que confesses tuuo de uma 

vez », d isse. « O  povo anda  dizendo que vamos todos morrer 
amanhã, na Cova da Iria. Se a Senhora não faz o milagre, o 
povo mata-nos ». 

- « Eu não tenho mêdo, mãe ,,, replicou Lúcia. « Tenho 
certeza de  qu·e a Senhora há de fazer amanl1ã tudo o que pro 
meteu ». 

- (( É  melhor irmo-nos con�essar, para nos wepararmos 
para a morte ». 

- « Se a mãe quer conf.essar-se, cu vou t ambém, mas não 
por êsse motivo ». 

Maria Rosa ficou perplexa. 
O céu enublara-se aquela tarde. Começou a cair uma 

chuva fina e teimosa e um nevoeiro triste espalhou-se pela 
Serra de A ire. Os pastôres de Aljustrel recolheram cedo os 
animais, porque a nordeste formava-se um temporal amea
çador. 



CAPITULO XIII 

Noi te tormentosa ! Era como se o demônio, em qualquer 
parte do gêlo e da nevo quo não poderiam jamais al iviar a 
intensidade de s uas Llores, t ivesse resolvido des truir de um só 
golpe t udo que restava da Europa, até ontão teatro da batalha 
cont ra Aquêle que mais odiava . Consegu iu  - sabem os céus 
por quê - al terar o equi l íbrio 1lo ar nas longínquas e 
sombrias regiões da Sibéria, precipitando uma onda do frio 
cortante e um furacão terrível, que fêz estremecer o con
tinente até à vastiuão dos mares ocidentais. Passou uivando 
pela Finl :luuia : lá, um homenzinho de olhar de lince, Le
nin e, aguaruav,l o momen to de entrar em S. Petersbnrgo 
(onde as sementes de uma próxima revol ução já estavam 
lançadas) e começar, em poucas semanas, a transformação 
O a destruição da11Uele munuo quo devia tudo O que tinha 
de rnelhor aos ensinamentos de Cristo. Passou, ululante, por 
sôLre as inúmeras tropas que, movendo-se clandestinamente 
através da Alemanha, preparavam o golpe da « paz pela vitó
ria )) de HHS. A tirou os  pobres infelizes dos uois exércitos às 
trincheiras lamacenlas da frente ocidental e afogou nos pàn
tanos os i talianos que fugiam de Caporetto. Pareceu ecoar e 
ampliar a desgraça que pairava sôbre os campos devastados da 
França, onde Haig estava, segundo suas próprias palavras, de 
costas voltadas para a parede. E finaltnente, arremessou-se 
impetuosamente contra os Pireneus, como se quisesse arrastar, 
em sua desvairada carreira, todos os ódios e revol las humanas, 
tôdas as fôrças rebeldes da natureza corrompida, do Báltico ao 
Cabo de São Vicente. Abrandou-se, porém, ao atingir o pe
queno país, cuja conquista nunca fOra permanente. Respei
tou as plagas onde fôra sempre venerada Aquela que esmagou 
a cabeça da serpente : a terra de Santa Maria. 

A escuridão descia lentamente. Nuvens escuras e espês
sas, impelidas pelo nordeste, reuniam-se em blocos informes de 
nevoeiros e deslizavam pelas encostas das montanhas, descen
do pelos vales até o oceano. Enquanto a garoa se transformava 
em chuva miúda, persistente e fria, o vendaval vergava e con
torcia os pinheiros que gemiam de dor nas florestas perto de 
Leiria. 
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Agitava as asas alquelJrauas dos velhos moinhos, nos pín
caros cinzentos da Serra de A ire . Dispersava as folhas pálidas 
e lustrosas dos plátanos, jogando-as no abismo do Tejo. Aplai
nava as terras aradas e averme lhadas das vinhas de Braga e 
dos jardins ressequidos de Moi La c de Fá! i ma. 

Continuava rugindo por milhas além, nas estrei tas baías, 
a té se perder na vastidão espuman te do AÜfmliro .  Hechaçado 
com fúria, invadia, vingativo, as ruas es treitas da cidade. A 
chuva impiedosa continuava a cair sem cessar . 

Milhares do sêres humanos e grande quan tidade de ani 
mais pernoitaram nas estradas de Portugal. A Fé é mais forte 
que a d úv ida e o an1or mais sólido q ue o ódio, eis por que. 
católicos, devotos de tôdas as cidades, om·ir::im dizer quo a Se
nhora prome tera vol tar à Cova da Iria para fazer um mila� 
gre no d ia 13 de outubro. Todos tinham a atenção vol tada uni 
camente para o sol ou a chuva. Famílias inteiras de campone
s es passavam carregando pesadas cestas de íarnéis o bilhas d o  
barro sôbre os ombros. Alguns colocavam os víveres nas cos
tas dos burros e lá so iam, sob o céu ameaçador. Pais e mães 
vinham de enormes distâncias, carregando filhos doen tes ou 
aleijados . Pescadores abandonavam suas barcas e suas rêdes 
nas praias de Vieira e punham-se também a raminho, pelas es
tradas enlamcadas. Agricultores de Monle Hcal, marinheiros 
tripulantes de navios ancorados no Pôrto ou no A lgarve, operá
rios das fábricas de Lisboa, serranas do Minde ou de Soure, 
senhoras, cavalheiros, lavadeiras, caixeiros, velhos e moços, ri
oo;s e pobres, tôda espécie- do gente (a maioria gente humilde, 
descalça, operários com suas famílias ) chapinhavam nas poças 
do lodaçal das estradas,. sob a chuva resis tente daquela noite. 
Formavam como que um exército imenso, movediço, conver
gindo para Fátima. Vinham na esperança de ob ter alguma 
graça d e  saúde, conversão, perdão dos pecados, alívio de sofri
mentos, comêço de uma vida melhor, bênçãos da Mãe de Deus. 

Não se importavam com a água que lhes escorria das 
calças ou saia:s, enlameadas até os joelhos, enquanto afunda
vam os pés d escalços no lôdo dos caminhos. Risadas alegres 
partiam, de vez em quando, de grupos d e  famílias caminhando 
juntos. Trechos de hinos antigos ecoavam por entre os roche
dos ou flutuavam, sonoros, na escuridão da es trada solitária. 
« Ave, Ave, Ave, .Maria ! »  Não foi em vão que os antepassados 
dêsse povo entoaram o Salve Regina no convés das naus, no 
oceano Indico e nos galeões no mar da China. Que útil lição 
teria sido essa para os políticos de Lisboa se pudessem ouvir 
tais canções I 
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Entretanto, as manifestações não eram tôdas dêsse teor. 
A velino de Almeida, editor de « O  Século ll, o maior jornal de 
Lisboa, em seu caminho para a Cova da Iria, assim descreveu 
alguns dos peregrinos que encontrou perto de Chão das Maçãs, 
antes de começar a cair a chuva : 

« Homens e mulheres vão quase todos descalços - elas 
com saquitéis à cabeça sobrepujados pelas sapatorras; êles 
abordoando-se a grossos varapaus e. cautelosamente munidos 
também de guarda-chuvas. Dir-se-iam, em geral, alheados do 
que se passa à sua volta, num desintêsse grande da paisagem 
e dos outros viandantes, como que imersos em sonho, rezando, 
numa triste melopéia, o têrço. Uma mulher rompe a primeira 
parte da Ave-Maria, a saudação ; os companheiros, em côro, 
continuam com a segunda parte, a súplica. Num passo certo e 
cadenciado, pisam a estrada poeirenta, entre pinhais e olive
dos, para chegarem, antes da noite, ao sítio da aparição, onde, 
sob o relento e à luz fria das estrêlas, projetam dormir, guar
dando os primeiros lugares junto da azinheira bendi ta - para 
no dia de hoje verem melhor ll. 

Não foi a devoção que levou o edi tor de « O  Século ll para 
Fátima. Almeida era um maçfw dos guatro costados, que não 
ocultava sua aversão por padres, sacramentos e dogmas. Essa 
história já começava a ser muito falada para ser posta de lado 
e, êle, o m elhor jornalista de Portugal, não podia deixar de 
manifestar-se. Seu telegrama, publicado em « O  Século ll, na 
manhã de 13 de outubro, revela a condescendência irônica e o 
cavalheirismo no sentido de Newman : ati lude d e  alguém que 
não crê, mas não quer ferir ou ridicularizar os que acreditam : 

« Centenas de pessoas se apressam em d ireção de um 
lugarejo s ituado perto de Ourém, para ver e ouvir a Virgem 
Maria. Não sejam importunadas essas almas piedosas, nem se 
assustem êsses corações crentes. Não pretendemos ser um es
cândalo para êsses que s inceramente se apegam à sua fé e se 
deixam atrair pelo mistério que seduz, encanta, consola e for
tifica. Foi assim há centenas de anos atrás. Certamente será 
ainda assim nas centenas de anos que virão !. . .  ll tste é apenas 
um pequeno artigo de jornal sôbre um acontecimento que não 
é novidade na história do Catolicismo. . .  A lguns o encaram 
C?mo uma mensagem de graça do céu. Outros vêem, no ocor
ndo, a prova evidente de que o espírito de superstição e de fa
natismo está implantado com tão profundas raízes que seiá di
fícil, senão de todo impossível, destruí-lo. 

« As grandes caLamidades dos tempos tiveram sempre o 
dom de reviver e renovar as idéias religiosas, favorecendo-as. 
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A guerra atual, que assola lodos os países, oferece um solo fér
til c flavorávcl para o desenYolvimento d essas idéias. Temos a 
confirmação dêsse fato na vida das trincheiras e alé mesmo na 
atmosfera espi ri tual dos países belig�rantes » .  

Depo is  de  algumas observações preliminares sôbre o abu
so dos cspeculadores que, sem dú\· ida, estüo esperando explo
rar a credulidade da massa em seu proveito, segue um belo su
mário dos acontecimentos de Fátima. C<lmeça. por recapi tular 
as aparições de Nossa Senhora em Lourdes, La Salette e ou
tros lugares. Continua, então, mais irônicamcnte : 

« O  milagre realizou-se entre meio-dia e uma hora, se
gundo os que lá estiveram. Nem todos tinham, porém, o pri
vilégio de ver a santa. O número de elei tos era bem pequeno. 
Apesar de  reiterados esforços, muitos nada viram. Eis por que 
os que so encontravafu próximo às crianças contentavam -se 
em ouvi-las falar com um interlocu tor invisível. Outros, pelo 
contrário, viram num momento solene e d ivino, brilharem es
trêlas no firmamento apesar de estar o sol no zêni te. Ouviram 
também um rumor subterrâneo que anuncia a presença da  Se
nhora. Proclamaram uma queda do temperatura e comparam 
as impressões atuais às que sentiram por ocasião de um 
ecl ipse do sol ». 

« Segundo o que afirmam as crianças, a Virgem aparece 
sôbrc uma azinheira, envôlta em nuvens de todos os lados . .. 
É tão forte a sugestão coletiva, ali desenvolvida pelo sobrena
tural e mantida por fôrça sôbro-humana l Tão poderosa, que os 
olhos se enchem d e  lágrimas, as faces tornam-se pálidas como 
cadáveres. Horr1ens e mulheres se prostram de joelhos, can
tando hino s  e rezando juntos o Rosário ». 

« Não sabemos se já houve aí cegos que recuperaram a 
vista, paralíticos que re.adquiriram o uso dos membros. Se pe
cadores inveterados voltaram dos torpes caminhos do pecado 
para virem se mergulhar na água purificadora da penitência ». 

« Isto pouco importa, porém. A notícia da aparição correu 
célere, do Algarve ao Minho. Desde o d ia da  Ascensão, os pere
grinos acorrem aí, às centenas, nos d ias 13 de cada mês, de 
perto e de . longe. Os meios de  transporte são insuficientes ». 

« O clero do lugar e das redondezas mantém, em relação 
ao fato, uma atitude de prudente reserva, ao menos na aparên
cia. É o hábito da  Igreja. Ela proclama abertamente que, em 
tais circunstâncias, é permitido duvidar, porque as dúv idas po
dem também vir do d emônio. Mas, secretamente, ela se reju
bila com o grande concurso de peregrinos que aumentou, cada 
vez mais, d esde o mês de maio. 
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« Existem mesmo pessoas que sonham com uma enorme 
Igreja magnífica sempre cheia ; nas proximidades, ho téis, ins
talados magnificamente com o mais requintado COI!Úôrto mo
derno ; lojas imensas, perfeitamente munidas com mil e um ob
jetos de piedade e lembranças de Nossa Senhora de Fátima;  
estradas de ferro que conduzam convenientemente as pessoas 
até o futuro santuário milagroso, em. vez dêsses ônibus, dentro 
dos quais, a massa dos fiéis e dos curiosos abusam de seus 

direitos . . .  » 
Enquanto o autor dessas observações pessimistas via

java para Ourém, com crescente desconfôrto, até chegar à 
Cova da Iria, as famílias d os A bóboras e dos Martos, depois 
de uma noite de insônia passada a ouvir o barulho de chuva 
sôbrc o telhado, levantaram.,se ao raiar da aurora. De fato, 
nem bem o nascente se riscava de uma linha furtiva de cla
ridade cinza, já os peregrinos, encharcados, batiam à porta. 
Pouco a pouco eram 10 ou 20 dêles que não se contentavam 
de cercar a casa do lado de fora, mas gritavam, pedindo para 
ver as crianças. Outros, ainda mais ousados, iam forçando 
caminho e penetrando na casa sem serem convidados. Tia 
Olímpia ficou furiosa ao ver o estado em que estava o soalho, 
marcado por tôda a parte com rasto dos pés, cheios de lama 
vermelha. Tio Marto, até hoje, zomba do alvorôço em que 
ela ficou para aprontar as crianças e responder às perguntas 
dêsse povo, aos empurrões. Mas era o cúmulo da sem-cerimô
nia I Essa gente não desconfiava e se instalava confortàvel
mente sôbre as camas e sentava-se em cima das arcas. 

- « Saiam daqui todos ! »  ordenou, zangada. 
O povo nem fêz caso. l\lais algumas pessoas consegui

ram esgueirar-se ainda para dentro. 
- « Deixe-os estar, mulher ! »  aconselhou o marido. « Quan

do a casa ficar cheia não caberá mais ninguém ». 
Um vizinho puxo u-o pela manga e cochichou-lhe ao ou

vido : 
- « O' tio Marto, é melhor não ires à Cova da Iria. Eles 

podem te maltratar. Os pequenos, não. São crianças e nin
guém lhes fará mal. Mas tu corres perigo. A única coisa que 
ameaça os pequenos é serem amassados pelo povo». 

- « Pois eu vou assim mesmo», retrucou tio Marto. «Não 
tenho mêdo de ninguém. Não tenho a menor dúvida de que 
tudo irá bem». 

Tia Olímpía não partilhava tal valentia. Rezava fervoro
samente e pedia a Nossa Senhora que protegesse tôda a sua 
família durante êsse dia. Até agora admira-se ainda como as 
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crlallças conseguiram manter-se tão calmas e intimoratas em 
meio a tal confusão. 

- « Se nos matarem », disse Jacinta, « vamos para o céu. 
E os que nos matarem irão para o inferno I » 

Uma das intrusas em casa de tio Marto era a Baronesa 
de Pombalinho, que insistia para que acei tassem dois vestidos 
enfeitados :  um azul para Lúcia, outro branco para Jacinta. 
As meninas agradeceram, preferindo os seus vestidos brancos 
da Comunhão. Finalmente, depois de wna confusão incrível, 
conseguiram comer algnn1a coisa. e escapar para fora de casa. 

No momento da partida, Maria Hosa tomou o xale e decla., 
rou quo o s  acompanharia. « Sei que nos vão matar », disse 
chorosa a Lúcia. « .Pois bem, se precisas ir, irei e morrerei 
contigo ». 

Foi uma longa e penosa caminhada. A estrada estava 
apinhada de gente, que ia de Fátima à Cova da Iria. Homens e 
mulheres ajoelhavam-se na. lama, de ambos os lados da estrada 
pedindo orações aos p equeninos. Mãos estendiam-se para 
tocá-los. Burros, molhados da chuva, corriam espavoridos. As 
varetas dos guarda-chuvas ameaçavam furar-lhes os olhos . 
.Mas que cena ao atingirem, por fim, as proximidades do local 
da aparição ! Aproximadamente setenta mil pessoas, homens, 
mulheres e crianças de tôdas as idades e condições esperavam 
por êles na chuva, pacientemente ! Uma massa escura de inú
meros guarda-chuvas p rêtos, chapéus encharcados e coberLores 
pingando, aglomerava-se de tal modo entre a estrada e a azi
nheira, que as crianças não p uderam atravessar a mul tidão a 
não ser com o auxílio de um chofer que tomou Jacinta aos 
ombros e ia gntando : « Deixem passar as crianças que viram 
Nossa Senhora ! >> 

Tio Marto seguia logo atrás com Lúcia e Francisco. Ao 
chegarem no lugar das aparições, tio Marto surpreendeu-se 
de aí já encontrar tia Olímpia.. Havia se esquecido completa
mente dela, na preocupação do acompanhar Jacinta. « A  mi
nha Olímpia ficou lá para outra banda, nem sei para onde », 
confessa. 

Em todo o caso, lá estava eia ao pé da azinheira, que 
Maria Carreira havia ornado lindamente, junto à sua mesa de 
esmolas, debaixo de guirlandas de flores. O povo, em expecta
tiva, dirigia-se para diante e para trás, balançando os guarda-, 
chuvas, aconchegando-se uns aos outros para se aquecerem. 
Ansiosos esquadrinhavam o céu. Ouvia-se a cadência rítmica 
do têrço rezado em voz alta. Um dos padres que passara a 
noite tôda na chuva e na lama, rezava agora o Breviário e, 
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de tempos em tempos, consultava nervosamente o relógio. 
Virou-se nesse instante para os pequenos e perguntou-lhes a 
que horas viria Nossa Senhora. 

« Ao meio-dia », respondeu Lúcia. Olhou novamente para 
0 relógio e d i sse, despeitado : « Já é meio-d ia. Nossa Senhora 
não é mentirosa ! Vamos a ver ! >> 

Quase tôda a multidão rezava agora o têrço. « Ave, Maria, 
cheia de graça . . .  Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, 
pecadores )> . . .  

« Fech em os guarda-chuvas ! »  gritou Lúcia sem que sou
besse por quê. E, um por um, os presentes obedeceram apesar 
de a chuva continuar caindo. « Fechem os guarda-chuvas I »  
dizia um para o outro. E todos esperavam pacientemente 
na chuva. 

Passaramcse alguns instantes. O padre tira outra vez 
o relógio. 

« Já passou do meio-dia », d isse, com triste intenção : «Tu
do daqui para fora I Isto tudo é uma ilusão I » 

Começou a empurrar os  três pequenos com as mãos, se 
não falha a memória de Maria Carreira ( !) .  Lúcia, quase a 
chorar, recusou sair do lugar. 

« Quem quiser ir-se embora, que se vá I mas eu não vou I 
Nossa Senhora disse-nos que vinha. Veio das o utras vêzes e 
havemos de vê-la agora outra vez ». Entre os espectadores 
ouviam-se queixas, murmúrios de desapontamento e lamúrias. 
Então, repentinamente, Lúcia olhou para o nascente e disse 
a Jacinta : « 0' Jacinta, ajoelha i Já lá vem Nossa Senhora ! 
Já vi o relâmpago ». 

« Vê hem, filha I »  Era a voz aguda de Maria Rosa. « Olha 
que não te enganes ! »  

Lúcia nem ouviu a recomendação. As pessoas mais pró
ximas notaram que as faces se lhe tomavam mais coradas e 
d e  uma beleza transparente. Olhava agora arrebatada para a 
Senhora que estava, em meio a uma torrente de luz, sôbre as 
flores que Maria Carreira arranjara no cepo da azinheira. Ja
cinta e Francisco, um de cada lado, fixavam o mesmo ponto, 
ambos radiantes, e completamente alheios à multidão. 

- « Que é que Vossemecê me quer? » Lúcia ajoelhava-se 
com os outros. A chuva fina caía-lhe no rosto voltado para o 
céu. 

- « Quero dizer-te que façam aqui uma capela em mi
nha honra. Sou a Senhora dos Prazeres. Continuem a rezar 

( I )  De Morchl, p6g. I 75. 
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o têrço todos os d ias. A guerra vai acabar-se e os soldados 
voltarão em breve para suas casas ». 

- « Tenho muita coisa a pedi r », disse Lúcia. « A  cura 
de alguns doentes, a conversão de alguns pecadores . . .  » 

- « Alguns sim, outros não. E' necessário que se emen
dem e peçam p�rdão dos seus pecados ». 

Seu semblante tomou um ar tristonho : « Não ofendam 
mais a Nosso Senhor que Ele já es tá  muito ofendido ». 

A Senhora dos Prazeres abriu as mãos tão brancas, como 
das outras vêzes, e pareceu a Lúcia que o esplendor que de
las saía, subia até onde devia estar o sol e se refletia com 
mais brilho que o fulgor da luz solar. Foi nesse instante, tal
wz, que a multidão viu as nuvens se entreabrirem como duas 
cortinas enormes e o sol aparecer entre elas, no azul do céu, 
como um disco luminoso. Certamente, muitos ouviram Lúcia 
gritar : « Olhem para o sol ! »  Disse isso em êxtase e não se 
recorda mais. Estava inteiramente absorvida em outra visão 
no lugar onde estivera o sol. 

Assim que Nossa Senhora desapareceu no esplendor que 
se irradiava de suas mãos abertas, lá no zênite apareciam três 
quadros, simbolizando, um após outro, os mistérios gozosos, 
doloroso� e gloriosos do Rosário. O primeiro era uma repre
sentação da Sagrada Famttia :  Nossa Senhora vestida com a 
tradicional ves te branca, um manto azul, e S. José um pouco 
atrás, segurando o Menino Jesus nos braços. S. José, também 
de branco, e o Menino Jesus de vermelho claro. 

Lúcia ouviu dizer : « São José vai abençoar-nos I »  Todos 
três viram esta primeira visão e viram o Santo traçar três 
vêzes o sinal da cruz sobre a multidão. O menino Jesus fêz o 
mesmo. 

Somente Lúcia viu a visão seguinte : Era Nossa Senhora 
das Dores, vestida de escuro, como quer a tradição. A Mater 
Dolorosa da Sexta-feira Santa, mas sem a espada no peito. 
Perto Dela estava Nosso Senhor, acabrunhado de dor, quan
do se encontra com Ela no caminho do Calvário. Lúcia via 
apenas a parte superior do Corpo de Nosso Senhor. Olhava 
compassivamente para êsse povo, por quem tinha dado a 
vida, e traçou um sinal da cruz, para abençoá-lo. 

A Virgem tornou a aparecer numa terceira visão glorio
sa, como Nossa Senhora do Carmo, coroada rainha do Céu e 
da Terra, com o Menino Jesus no colo. 

A multidão nada vira ; pelo menos não se levou a sério 
nem se averiguou o boato de que alguns haviam visto a Se-



NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 131  

nhora. O que todos presenciaram, de fato, foi algo de estu
pendo que nunca se v.ira, quase apocalíp tico. 

O sol brilhava no zênite como se fôra um imenso disco 
de prata. Brilhava com intensidade tal que nunca se vira e 
no entanto podia ser fi tado sem que ofuscasse. Até era deli
cioso ficar assim, contemplando essa luz que não cegava. 
Isto durou apenas um instante. Enquanto todos olhavam as
sombrados, a imensa bola começou a « dançar » - é a palavra 
empregada pelos observadores. Q ual gigantesca roda de fogo, 
0 sol girava agora ràpidamente. Parou depois de algwn tempo. 
Novamente começou a rodar sôbre si mesmo, vertiginosa
mente, numa velocidade incrível . Finalmente os bordos tor
naram-se escarlates e deslizou no céu um como redemoinho 
infernal espargindo chamas vermelhas de fogo. Essa luz re
fletia-se na terra, nas árvores, nos arbustos, nas próprias fa
ces voltadas para cima e nas vestes, tomando tonalidades bri
lhantes e diferentes côres : verde, vermelho, alaranjado, azul, 
violeta, as côres tôdas do espectro solar. Animado três vêzes 
de wn movimento louco, o globo de fogo pareceu tremer, sa
cudir-se e precipitar-se em ziguezague, avançando sôbre a 
multidão. 

Um grito de terror saiu dos lábios de centenas de pessoas 
apavoradas que se ajoelhavam na lama pensando ter chegado 
o fim do mundo. Algwnas atestam que o ar se tornou mais 
quente nesse instante. Não se admirariam se vissem as coisas 
tôdas em volta consumir-se em chamas envolvendo-os e con
sumindo tudo. 

- « A i Jesus, vamos todos morrer aqui I » 
- « Salvai-nos, Jesus I Nossa Senhora, salvai-nos I »  
- « O' meu Deus, pesa-me d e  Vos ter )) . . .  E alguém co-

meçou o ato de contrição . 
Alguns, dos que tinham vindo para caçoar, pros traram -se 

por terra, entre soluços e orações patéticas. 
O Marquês da Cruz exclamava : « O' meu Deus I quão 

grande é o Vosso poder l » 
Durou isso talvez uns dez minutos. Logo depois viram to

dos o sol começar a saltar da mesma maneira, em ziguezague, 
até onde havia aparecido antes. Ficou então tranqüilo e bri
lhante. Ninguém mais lhe pôde suportar o fulgor. Era nova
mente o sol de todos os dias. 

O povo entreolhava-se com al�ria e assombro. « Milagre, 
milagre I As crianças tinham razão I Nossa Senhora fêz o mila
gre ! Bendito seja Deus ! Bendita seja Nossa Senhora ! »  E os 
clamores repercutiam por tôda a Cova da Iria. Alguns riam. 
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Outros choravam de alegria. Muitos notaram que as vestes há 
pouco ensopadas haviam secado stl.bitamente. 

A velino de Almeida transcreve o ocorrido, em o « O Sé
culo » de 17 de outubro, como wn espetáculo único, e, inacre
ditável, se não se tivesse presenciado . . .  « Via-se a multidão 
imensa voltada para o sol que se mostrava sem nuvens, 
em pleno meio-dia. O astro do dia lembrava uma placa de 
prata e era possível fitá-la sem o mínimo esfôrço. Não quei
mava. Não cegava. Parecia dar-se um eclipse. Mas eis que se 
levanta um alarido colossal e aos espectadores que se encon
travam mais perto ouve-se gritar : « Milagre I Milagre I Mara
vilha I Maravilha I »  

« Aos olhos deslumbrados daquele povo, cuja atitude 
nos transporta aos tempos bíblicos e que, pálido de assom-, 
bro, cabeça descoberta, contempla o azul do céu, o sol se pôs 
a tremer com movimentos bruscos, nunca observados anterior
mente e fora de tôdas as leis cósmicas. O sol « bailou » se
gundo a típica expressão dos camponeses . . .  Um velho, de es
tatura e de fisionomia meiga e enérgica ao mesmo tempo, 
que lembrava Paul Deroulêde, voltado para o sol, recita o 
Credo, do princípio ao fim, em voz clamorosa. Perguntei quem 
era. E '  o Senhor João Maria Amado de Melo Ramalho da 
Cunha Vasconcelos. Vi-o depois dirigir-se aos que o rodea
vam de chapéu na cabeça, suplicando-lhes veementemente 
que se descobrissem diante de tão extraordinária demonstração 
da existência de Deus. Cenas idênticas se repetem por tôda 
parte ... » 

« Perguntam-se uns aos outros se viram alguma coisa e 
o que viram. O maior número afirma que viu o tremor e a 
dança do sol. Outros, porém, declaram ter visto o rosto ri
sonho da própria Virgem. Juram que o sol girou sôbre si mes
mo, como uma roda de fogo de artifício. Pareceu baixar 
quase a ponto de queimar a t�rra com seus raios . . .  Há quem 
diga que o viu mudar sucessivamente de côr . . .  » 

« Eram quase três horas. O céu estava límpido e o sol 
seguia seu curso com o brilho habitual. Ninguém mais o ou
sava fitar diretamente. E os pastorinhos? ... Lúcia, a que fala 
à Virgem Maria, anuncia com expressões teatrais, nos braços 
de um homem que a carrega de grupo em grupo, que a guerra 
vai terminar e os soldados vol tarão para suas casas. Tal 
no tícia, contudo, não aumenta a alegria dos que a ouvem. O 
Sinal celeste é tudo para êl�s. Há muita curiosidade, entre
tanto, para ver as duas meninas coroadas de rosas. Alguns 
procuram beijar as mãos das <: santinhas ». Uma delas, a 
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Jacinta parece estar mais prestes a desmaiar do que dançar. 
Mas, o

' 
que todos desejavam - o Sinal no Céu - bastou 

para satisfazê-los e enraizá-los na fé simples de bretão. 
« Dispersaram-se a seguir, ràpidamente, sem incidentes 

e sem ser necessária a mínima intervenção da patrulha po• 
licial. Os peregrinos que partiram primeiro para chegar a 
tempo, são os que chegam primeiro, com os sapatos à cabe
ça ou pendurados dos ombros. Par.tem com alma alegre, es
palhando a boa-nova pelos lugarejos, que se não despovoaram 
todos para ir à Cova. E os padres ? Alguns mostraram-se em 
cenas, colocando-se, de preferência, mais entre os curiosos do 
que entre os peregrinos, ávidos de favores celestes. Talvez, 
de vez em quando, não soubessem o que fazer para não 
revelar a satisfação que transparece, quase sempre, no sem
blante dos que triunfam . . .  Aos competentes cabe a explicação 
da dança macabra do sol que, hoje, em Fátima, fêz explodir 
hosanas do coração dos crentes e impressionou - testemu
nhas fidedignas o afirmam - até mesmo os livres-pensadores 
e outras pessoas, absolutamente indiferentes em matéria reli
giosa, e que vieram a êste recanto então famoso ». 

Por tôda parte, em Portugal, a imprensa anticlerical se 
viu obrigada, de fato, a dar testemunhos dêsse gênero. Em ge
ral, estavam de acôrdo quanto ao essencial. Segundo escre
veu o Dr. Domingos Pinto Coelho, em « A  Ordem » :  « O  sol, 
umas vêzes rodeado de chamas escarlates, outras vêzes aureo
lado de amarelo e roxo esbatido, outras vêzes ainda parecendo 
animado de velocíssimo movimento de rotação, outras vêzes 
também aparentando destacar-se do céu, aproximar-se da terra 
e irradiar um forte calor ». 

Teorias sôbre hipnotismo ou sugestão coletiva foram re
jeitadas, quando se pôde evidenciar o fato de que, testemunhas 
afastadas quilômetros de distância, observarem o milagre. O 
poeta Afonso Lopes Vieira pôde presenciar o fenômeno, em 
sua residência de S. Pedro de Moel, a uns quarenta quilôme
tros de Fátima. Padre Inácio Lourenço contou, mais tarde, 
como havia vis to o fato de Alburita, a dezoito ou dezenm·e qui
lômetros de distância. Contava êle, por êsse tempo, nove 
anos de idade. :Rle e mais alguns alunos ouviram o povo gri
tando sobressaltado na rua, d iante da escola. Em companhia da 
professôra Dona Delfina Pereira Lopes, viram, com estupe
fação, a rotação e a queda do sol. « Era como um globo de ne
ve a rodar sôbre si mesmo », escreveu. « Repentinamente, pa
receu que baixava, em ziguezague, ameaçando cair sôbre a ter
ra. Aterrado, corri a esconder-me no meio do povo. Todos cho-
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ravam, aguardando, da um momento para outro, o fim do 
mundo ». 

« Junto de nós estava um incrédulo, sem religião, que 
tinha passado a manhã tôda a caçoar dos simplórios que 
hayiam fei to tôda essa caminhada a Fátima para se pasmar 
diante de uma menina. Olhei para êle. Estava como parali
sado, assombrado, olhos fitos no sol. Depois, vi-o tremer dos 
pés à cabeça, e, levantando as mãos para o céu, cair de joe
lhos na lama, gritando : « Nossa Senhora I Nossa Senhora ! » 

« Entretanto, o povo continuava a gri tar e a chorar, pe
dindo perdão a Deus dos pecados . . . Corremos depois para as 
capelas da aldeia que, em poucos instantes, ficaram repletas ». 

« Durante êstes longos minutos do fenômeno solar, os 
objetos em volta de nós refl·etiam tôdas as côres do arco-íris. 
Olhando uns para o s  o utros, um parecia azul, outro amarelo, 
outro vermelho etc. . .  Todos êsses estranhos fenômenos au
mentavam o terror do povo. Passados uns dez minutos o sol 
voltou ao seu lugar, do mesmo modo com que tinha descido, 
pálido ainda e sem esplendor »  . . .  

Inúmeras testemunhas vivem, até hoje, nas redondezas. 
Conversei com muitas delas o ano passado, inclusive tio 
Marto e sua Olímpia, Maria Carreira, duas irmãs de Lúcia 
(Maria dos Anjos e Glória) e muitas outras pessoas da aldeia. 
Todos relataram-me a mesma história com evidente sinceri
dade. Ao mencionarem a queda do sol tinham na voz vestígios 
do terror que experimentaram. O Padre Manuel Pereira da 
Silva forneceu-me, substancialmente, os mesmos pormenores : 
« Ao ver o sol cair em ziguezague », disse, « caí de joelhos. 
Pensei que o fim do mundo tivesse chegado ». 

O fato foi confirmado sem a mínima dúvida. Mas como 
explicá-lo '? 

No mês de maio de 1917, Jacinta e Lúcia contaram ao 
povo que a Senhora prometera um milagre no dia 13 de ou
tubro, ao meio-dia, como sinal da sinceridade dos pequenos. 
Repetiram essa promessa por várias vêzes e nunca alteraram 
a h istória, nem mesmo sob os maus tratos e as perseguições 
capazes de aterrorizar crianças de dez, nove e sete anos. E 
nesse mesmo dia, à mesma hora predi ta por êles, setenta mil 
pessoas afirmaram ter presonciado o sol girar e ameaçar cair. 
Tais testemunhas servem para confirmar que as crianças vi
ifam a Mãe de Deus e que a essas almas simples da Cova 
da Iria foi concedido aquilo que aos fariseus, de coração in
crédulo e adúltero, foi recusado : o sinal no céu. Foi recusado o 
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pedido porque Cristo via a incredulidade e o adultério em seus 

corações. 
O Administrador de Ourém nega, até hoje, que algo de mi

lagroso tenha acontecido. Suspeito que também o negaria 
mesmo se houvesse presenciado o fato. Tal como os fariseus 
que negaram a ressurreição, depois de terem visto Cristo 
morrer na cruz, talvez fôsse êle capaz de dar alguma explica
ção racionalista com intuito de liyrar-se da humilhação d,e 
acreditar. 

Foi removido de seu cargo após o golpe de estado de 
Sidônio Pais, dois meses depois do milagre. A última no
tícia dêle foi um ferimento que recebeu em Tomar, com a ex
plosão de uma bomba que fazia para atirar contra membros do 
novo govêrno. 



CAPíTULO XIV 

Lúcia ocultou, sob o véu caridoso do silêncio, as opiniões 
de sua família sôbre os acontecimentos do dia 13 de outubro. 
Talvez tenham oferecido desculpas e praticado atos de repara
ção. Da parte de Antônio, talv·cz dissimulados ; sinceros, da 
de Maria Rosa. Mas, nesse dia, a pobre menina, pálida e desa
nimada, não teve tempo de regozijar-se com o seu triunfo. Tur· 
bas de peregrinos a seguiram a tarde tôda. Aglomeravam-�Se 
ainda na rua e entravam e saíam da casa dos Abóboras e dos 
Martos, quando chegou a Aljustrel o Dr. Formigão, às 7 
horas da tarde. Desejava int�rrogar as três crianças antes que 
alguém o fizesse e an tes que pudessem comparar os dados. 
Graças à sua autoridade de sacerdote, dispersou os estranhos 
com ordens incisivas e convidou os três principais da casa de 
tio Marto a serem interrogados separadamente. 

Todos três haviam visto Nossa Senhora no tronco da 
árvore. Lúcia e Jacinta estavam de acôrdo quanto ao que 
ouviram. Francisco A havia visto, mas não ouvira o que Ela 
dissera. Todos três viram o sol girar. Viram também os três, 
perto do sol, a visão da Sagrada Família. Somente Lúcia vira 
os quadros que se seguiram de Nossa Senhora das Dores e de 
Nossa Senhora do Carmo. Estavam de acôrdo quanto às côres 
das vestes e outros pormenores. Havia, entretanto, algumas 
discrepâncias. Que tamanho tinha o Menino Jesus? Não era 
muito pequeno, responderam separadamente. Mas Lúcia tê
lO -ia visto nos braços de São José, enquanto Jacinta e Fran
cisco O viram de pé junto dêle -- do lado direito - disse 
Jacinta, e não chegava nem à cintura de S. José. Para Lúcia 
parecia ter apenas um ano de idade. Para Jacinta e Francisco 
era mais ou menos como uma criança da vizinhança, Deolinda 
de José das Neves, que tinha dois anos de idade. 

A divergência relativa à posição do Menino Jesus é a 
única importante. Confesso não saber como explicá-la. Em 
tais visões há sempre elementos subjetivos e podem apresen
tar pormenores diferentes para diferentes pessoas. 

O Dr. Formigão tentou mais uma vez arrancar o segrêdo 
do Francisco. 
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« Que brilhava mais, o rosto de  Nossa Senhora ou o 
sol ? » perguntou. 

« O  rosto de Nossa Senhora é mais brilhante ». 
« Ouviste o que Ela d isse? »  
« Não, Senhor. Não ouvi nada ». 
« Quem te contou o segrêdo ? A Senhora? >) 
« Nã.o, foi Lúcia ». 
« Podes contá-lo a mim ? » 
« Não posso >). 
« Não falas porque tens mêdo de Lúcia. Tens mêdo de 

que ela te bata, não é verdade? » 
« Oh, não ! »  
« Então por que não mo podes contar? . . .  Talvez seja um 

pecado ? »  
« Penso que seria um pecado revelar o segrêdo ». 
« E' um segrêdo para o bem de tua alma, de Lúcia e de 

Jacinta? » 
« Sim ». 
« E' também para o bem da alma do Senhor Prior? » 
« Não sei ». 
« O povo ficaria triste se o soubesse? » 
« Sim ». 
As crianças estavam tão pálidas de  cansaço e atordoadas 

com tantas excitações, que o Dr. Formigão encurtou seu exame 
temendo que ficassem doentes se  não descansassem um pouco. 
Ao voltar alguns d ias mais tarde, 19 de outubro, encontrou-as 
ainda tão exaustas, que respondiam maquinalmente como so
nâmbulos. A memória de  Lúcia falhava ao relatar os últimos 
acontecimentos, mas lembrava-se com nitidez dos fatos pas
sados. O inquiridor convenceu-se de que os três respondiam 
com s inceridade. Vira também o milagre do sol. Partiu acredi
tando nas aparições. E mais tarde tornou-se um defen
sor dos pequenos, mesmo em face da mais persistente perse
guição. O mais difícil de se compreender é que os principais 
promotores dessa oposição não foram desta vez nem carboná
rios nem os maçãos, mas alguns católicos e alguns padres. 

Quanto à oposiçllio liberal, o primeiro silêncio de estu
pefação durou apenas poucos dias. « Que faremos ? >> pergun
taram os filhos dês te mundo em outra ocasião. « Pois êste Ho
mem faz muitos milagres. Se O deixarmos continuar assim, 
todos acredi tarão nêle l » Numa semana a Loja do Grande 
Oriente de Santarém acordou em tempo suficiente para elabo-
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rar não um simples plano de defesa mas lilll contra-ataque. 
Na noite de 23 de outubro muitos irmãos, inclusive um, 
vulgarmente conhecido sob o nome de Francisco do Cemité
rio, foram até Ourém onde se juntaram outros comparsas do 
Administrador Santos. Chegaram todos de automóvel até a 
Cova da Iria com a intenção de destruir o resto da azinheira 
e assim matarem o culto, apoderando-se da principal relíquia 
do ponto de reunião. 

Alguns levaram lanternas, machados e picaretas. 
Alguns golpes na raiz e uma àrvorezinha caía por terra. 

Nas proximidades estavam os acessórios de devoção : a mesa 
do Maria Carreira tôda enfaitada, onde estavam as moedas e 
uma gravura de Nossa Senhora, o arco que os peregrinos ha
viam construído com d uas varas amarradas. De um gancho 
no meio pendiam duas lanternas a duas cruzes. Tudo isso foi 
confiscado pela expedição e levado para Santarém. Esses ob
jetos foram exibidos como monstruosidades da Idade Média, 
numa casa perto do seminário. Para visitá-los pagava-se uma 
entrada cujo produto devia ser oferecido à Santa Casa de Mi
sericórdia. Esta recusou com nobreza :eceber tal donativo. Na 
tarde do dia seguinte, levaram os objetos exibidos em pro
cissão pelas ruas da cidade, cantando ladainhas e blasfêmias 
ao som de tambor. 

« O  Século », órgão liberal e maçônico de Lisboa, publi
cou êsses pormenores todos, condenando calorosamente tais 
profanações. Chamou a atenção pelo fato vergonhoso do tal 
a tentado ter-se realizado nessa época em que as procissões 
católicas es tavam proibidas. Outros anticlericais eram menos 
toierantes. Um grupo de católicos da mais fina sociedade ile 
Santarém publicou um protesto de indignação. A Federação 
Portuguêsa de Livres-Pensadores respondeu com um dos mais 
curio;;os documentos da História Portuguêsa : Um manifesto 
dirigido a todos os  liberaiJs contra « a  torpe especulação feita 
com a ridícula comédia de Fátima ». Atribuíam isso a um es
tratagema clerical para unir a Igreja e o Estado e restabelecer 
as relações diplomáticas com o Vaticano. O escritor foi tão 
longe em sua verve a ponto de declarar que os milagres de
viam ser punidos como transgressão por uma postura munici
pal, já que eram wna violação da lei da natureza. Ficaram 
particularmente furiosos porque o milagre do sol foi planejado 
e perpetrado no dia do aniversário do livre-pensador Fran
cisco Ferrer. Termina pedindo uma ação pública imediata 
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contra êsse delito que ameaça arrastar ao medialismo a luz 
do sécu:o vinte. Termina com : 

« VIVA A REPúBLICA l 
ABAIXO A REAÇÃO 1 
VIVA A LIBERDADE ! »  

Na manhã de 24 de outubro, cohia de bôca em bôca atra
vés dos campos da Serra a notícia do roubo do altarzinho. 
Ouviram-se gritos de raiva em Moita, em Fátima, em Aljus
trel. Maria Carreira foi uma das devotas que correram à 
Cova da Iria para ver o que tinha acontecido. Ai l Não podia 
ser pior ! A mesa, o arco, as lanternas, tudo havia desapare
cido l Mas não, não era o pior l Porque os velhacos se enga
naram e cortaram outra árvore contígua. A cinco pés de dis
tância do lugar de onde a haviam arrancado estava a intré
pida azinheirinha onde aparecera Nossa Senhora. Com os 
brotos de cima tristemente arrancados, o tronco e os galhos 
de baixo brilhavam ainda ao sol para todos verem. Maria 
Carreira deu graças a Deus. 

O resultado completo do ultraje foi incrementar mais 
ainda em vez de diminuir a devoção a Nossa Senhora de 
Fátima. Dia a dia aumentava o número dos peregrinos. Nos 
domingos e nos dias 13 de todos os meses de maio a outu
bro era ainda maior o número e às vêzes eram verdadeiras 
procissões que chegavam de Leiria, Ourém ou Chão de Maçãs. 
Mesmo durante a semana era raro o dia em que não chega
vam alguns. Predominavam os pobres. Muitos descalços, doen
tes, estropiados, aflitos, todos vinham na esperança de poder 
tocar o tronco da azinheira. A Rainha do Céu teria compaixão 
dê1es. Numa gélida manhã, Maria Carreira encontrou um ho
mem que havia dormido a noite tôda no chão perto da árvore 
depois de ter caminhado onze léguas. « Es tou contente de ter 
vindo », disse. « Sinto-me tão feliz neste lugar l » 

Entre os pobres devotos misturavam-se também os mais 
abastados. Vinham às vêzes de Lisboa ou do Pôrto. Quase 
todos os dias alguns chegavam até a casa dos Martos ou dos 
Abóboras, pedindo-lhes para falar com as crianças. A prin
cípio tia Olímpia costumava mandá-los ao pasto à procura 
de Jacinta e Francisco. Mas começaram a aborrecê-la tanto 
que resolveu entregar novamente o rebanho a seu filho João. 
Os dois ficaram tão desapontados l Isto significava perder 
e� grande parte a companhia de Lúcia. Mas logo ela também 
detxou de ser pastôra. 
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Maria Rosa e seu marido eram humanos demais para se 
transformarem em anjos, logo após a experiência que tiveram 
no d ia 13 de outubro. Milagre ou não, Antônio se ressentia do 
fato de a multidão aumentar ainda - se fôsse possível - os 
estragos de sua chácara, na Cova. Nada mais crescia lá agora, 
especialmente quando os peregrinos vinham acampar à noite 
ou andar de lá para cá, durante o dia. Não era pequeno pre
juízo para um agricultor de Aljustrel perder 50 sacos ou mais 
de batatas por ano sem contar o feijão, o espinafre e outras 
verduras. Maria Rosa tornou-se irascível por fim, aliás era ês
se seu temperamento. Era entretanto sinoera demais para ne
gar que Lúcia tivera razão. Era também bastante piedosa para 
- depois de ter aceito o fato - deixar de fazer tudo o que es
tava a seu alcance para satisfazer os desejos da Mãe de Deus. 
Se Nossa Senhora quer que a cachopa aprenda a ler, não se 
tem mais nada a d izer. Desde os tempos da Monarquia, exis
tia uma esoola diurna para meninos em Fátima, junto à Igreja. 
Recentemente, por feliz ooincidência, abriu-se outra para meni
nas. Maria Rosa matriculou Lúcia, e aoonselhou a cunhada a 
que mandasse Jacinta também. 



CAPíTULO XV 

Em casa só ficava o Franci.soo, agora, mas sozinho êl-e 
nunca estava. l\lantinha-se constantemente em presença de 
Deus com sentimentos de calma e serenidade. Nunca se can
sava de contemplar o nascer e o pôr do sol. Aos domingos e 
feriados ia rezar o têrço com as meninas lá na Cova da Iria, 
ou então, ia ao Cabeço rezar a oração do Anjo. Fugia pulando 
muros e vales assim que percebia alguém com ares de  pere· 
grino curioso. 

As vêzes não conseguia escapar. Certo dia foi surpreen
dido por um grupo de pessoas, em companhia da irmã e da 
priminha, na curva da estrada. Imediatamente identificaram 
os três e os cercaram. Um dêles sentou Jacinta no alto de 
um muro para que todos a pudessem ver melhor. Outro 
procurou fazer o mesmo com Francisco. Mais ágil, porém, 
êste pulou para outro muro velho que havia por ali e de 1á 
olhava triufante para o grupo. Nisto percebeu uma mulher 
maltrapilha ajoelhada com o filhinho, de mãos postas, supli
cando alguma coisa. Ela pedia ao Francisco que recomen
dasse a Nossa Senhora a cura de seu marido que estava 
doente, e pedia também que êle não fôsse para a guerra. 
Francisco ajoelhou-se ali mesmo no alto do muro e começou 
a rezar o têrço. Todos os estranhos puseram-se também a 
rezar. 

« Depois todos nos acompanharam até à Cova da Iria », 
escreveu Lúcia « e rezamos outro têrç.o no caminho. A pobre 
mulher prometeu voltar para agradecer a Nossa Senhora. Vol
tou, não só uma mas várias vêzes com o marido, que recobrara 
a saúde. Pertencia à Paróquia d e  São Mamede e nós os cha
má vamos « os Casaleiros » ( 1 ) .  

Muitos estranhos aborreciam Francisco. Quantas pergun
tas tôlas l Uma das prediletas era a que se faz a todo menino 
em tôda parte do mundo : Que pretende ser quando cres
cer? Tal pergunta para êle exigia uma série de explicações. 
Certa vez, duas senhoras curiosas interpelaram-no : 

« Queres ser carpinteiro ? » 

( 1 )  Memórias, IV, póg. 25. 
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« Não, senhora ». 
« Médico, então ? :> 
« Oh , não I »  
« Já sei o que gostarias de ser : padre I »  
« Não ». 
« Quê ? I Não gostarias de dizer Missa ?. . .  Não queres 

ouvir confissão? . . .  Rezar na Igreja? . . .  » 
« Não, senhora. Eu não quero ser padre ». 
« Então, que queres tu ser? » 
« Não quero ser nada ». 
« Não queres ser nada ? l i  » 
« Nã.o. Quero morrer e i r  para o céu » (1 ) . 
Francisco não desejava ir à escola com Ja.cinta e Lúcia. 

Para quê ?  Se ia logo para o cén l. .. Gostava, porém, de 
acompanhá-las até a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, 
em Fátima. Dizia então : 

« Olhem, vão para a escola que eu fico aqui pertinho 
de Jesus Escondido ». 

« A  mim não me adianta nada aprender a ler e escrever. 
Vou morrer logo e irei para o céu. Quando voltarem, chamem 
por mim ». 

A Igreja estava em obras o o Santíssimo Sacramento 
tinha sido transportado do altar-mor para um altarzinho à 
esquerda, logo à entrada. « E  ai o enc.ontrávamos na volta », 
disse Lúcia. Costumava passar dias inteiros ajoelhado, olhos 
fitos no tabernáculo onde Nosso Senhor esperava que al
guém o fôsse visitar. Foi assim sem d ireção, que Francisco 
aprendeu a meditar. Podia ter chegado a ser um perfeito 
contemplativo e a ter êxtases. Foi com o próprio Mestre que 
aprendeu as lições que ensina Santa Teresa em seu « Caminho 
da Perfeição » :  esta oração sublime requer muito amor, gôsto 
pela solidão, desapêgo, esquecimento de si e morti ficação. 

Não ostentava seus sentimentos de p iedade. Antes os 
ocultava até mesmo de Jacinta. Certo dia depois da escola 
as meninas o perderam de vista na Serra. Encontraram-no 
muito tempo depois prostrado no chão, imóvel, atrás de um 
muro de pedras. 

« Por que não vieste rezar conosco ? » 
« Prefiro rezar sozinho, pensar e consolar Nosso Senhor. 

Ele está tão triste ! » 

( I )  Outro reminiscência de tio Morto, Podre De Morchl, póg. 2 1 1 .  
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« Francisco, gos tas mais de consolar Nosso Senhor ou 
de converter pacadores e salvar as almas do inferno ? »  

Lúcia não avaliava o sentido profundamente teológico 
desta pergunta. O pequeno respondeu sem hesitar : 

« Gosto mais de consolar Nosso Senhor ». 
« Não te lembras mais de como Nossa Senhora ficou 

triste, o mês passado, quando di.s&e que não ofendêssemos 
mais a Nosso Senhor, que já estava tão triste com tantos 
pecados ? »  

« Quero consolar Nosso Senhor primeiro e depois con
verter os pecadores para que não O ofendam mais ». 

Certo dia estava demorando tanto que Jacinta pensou 
que estivesse perdido. « Francisco l Francisco l » Ninguém res· 
pondia. Descobriram-no, finalmente, imóvel, atrás de um mon
te de pedras, prostrado, rezando. Mas não respondeu. Fico u 
espantado quando as meninas o sacudiram. Levantou-se, fi
nalmente, mas parecia não saber onde estava. Explicou que 
ficara rezando a oração do Anjo e tinha depois pensado mui
to e ficara assim esquecido. 

« E  não ouviste Jacinta chamando por ti ? »  
« Eu?  Não. Não ouvi nada ». 
A oração de Francisco não era uma forma de vã com

placência, como a dos pseudomísticos. Não era também a « gu
lodice espiritual » ci tada por São João da Cruz. Antes irra
diava-se e floria em boas obras em benefício dos outros. Gosta
va de ir buscar o rebanho de uma velhinha que não conseguia 
reunir os carneiros. Ob tinha curas notáveis e muit.a.s conver
sões. Não resistia nunca a um pedido sincero. Certa vez ofe
receu dois vinténs a um menino para que soltasse um passa
rinho e correu imediatamente a Aljustrel para buscar o di
nheiro. Não se poupava quando podia livrar alguém do sofri
mento ou do pecado. A caminho da escola outra vez Lúcia en
controu-se com Teresa, sua irmã, recém-casada, que morava 
em Lomba. Vinha fazer um pedido de orações. O filho de uma 
senhora havia sido prêso e acusado falsamente de um crime 
muito grave. Ia agora ser exilado ou prêso por não sei quantos 
anos. Depois que Teresa saíra da casa da mãe, Lúcia contou 
aos outros dois o que ouvira. Francisco ficou visivelmente 
comovido. Ao chegarem a Fátima, disse : 

« Olhem, enquanto vocês duas vão para a escola, eu fico 
com Jesus Escondido e vou pedir essa graça ». 

Quando terminaram as aulas as duas garotas encontra
ram-no ajoelhado diante do Santíssimo. « Falaste a Nossa 
Senhora sôbre o caso ? » perguntou Lúcia. 
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« Falei, sim. Podes dizer a tua irmã Teresa que o moço 
voltará para casa daqui a alguns dias ». E assim aconteceu. 
No dia 13 do mês seguinte a mulher de Lomba foi à Cova da 
Iria agradecer a liberdade do filho� Franci1sco pagava êsses 
favores como todos os místicos pagam. Depois do céu, o maior 
desejo do pequeno era receber Jesus Escondido na Eucaris tia. 
Chegou a ser um tormento quando viu sua irmãzinha Jacinta 
fazer a primeira comunhão. Começaram a preparar-se jun
tos no verão anterior. Tio Marto lembra-se muito bem. Foi 
logo depois do interrogatório que lhes fêz o Senhor Prior sô
bre as aparições. 

« Senhor Prior », disse « aqui estão os meus filhos pron
tinhos para a primeira confissão. Agora Vossa Reverência 
pode fazer-lhes tôdas as perguntas que quiser » Em seguida 
foram examinados para ver se estavam preparados para a 
primeira comunhão. Mas Padre Ferreira achou melhor espe
rarem mais um ano. Jacinta, finalmente, conseguiu passar em 
maio de 1918. Mas Francisco atrapalhou-se em certo ponto 
do Credo e não conseguiu passar. Desta vez voltou para casa 
chorando. Já era bastante penoso o fracasso para um menino 
de dez anos, e mais triste ainda sentar.se com os adul tos nes
sa linda manhã de primavera para assistir sua irmãzinha co
mungar sem êle. Mas o pão da separação é habitual aos que
ridos de Deus, e Francisco suportou-a corajosamente enquanto 
repetia sua oração : « E' por vosso amor, ó meu Jesus I »  

E• evidente, através das Memórias de Lúcia, que ela re
conhecia uma superioridade espiritual nesse pequeno mais 
moço que ela. Um pouco antes da Quaresma de 1918, alguns 
amigos pediram a Lúcia que organizasse uma festa para a 
semana do Carnaval. Costumava um grupo de rapazes e mo
ças encontrar-se em determinado lugar levando azeite, pão e 
carne de casa e assim festejarem e dançarem até alta noite. 
José Carreira e sua espôsa oferecerallli a casa para essa brin
cadeira, que prometia ser a melhor do ano. Começaram a che
gar raparigas de Moita, de Fátima, de Silva dos Currais, Lom
ba, Pederneira, Cura da Pera, Coisa Velha, de tôda parte da 
Serra. « Recusei a princípio, mas levada por uma condescen
dência covarde, aceitei diante dos pedidos instantes ». A cons
ciência de Lúcia não estava em paz e ela contou aos primos. 

O olhar profundo dos olhos negros de Francisco tornou
se cada vez mais severo. « Então tu voltas a essas brincadei
ras e divertimentos? Esqueceste a promessa de não tomar 
parte nessas coisas? » 
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« Eu não quero ir. Mas não vês como não param de p-edir
me ?  E eu não sei o que fazer ». 

« Não sabes o que fazer? Tôda gente sabe que Nossa Se
nhora te apareceu. Dize somente que por causa disso prome
teste não dançar mais e que não vais. Depois poderemos fu
gir durante êstes dias para a gruta do Cabeço e ninguém nos 
encontrará ». 

E no dia da festa foram os três para a Cova da Iria rezar 
o têrço. 

O padrinho de Lúcia, Anastácio, era um dos poucos em 
Aljustrel cujos haveres permitiam que vivesse sem precisar 
trabalhar. Sua espôsa, Teresa, era muito considerada na re
dondeza e era, de fato, muito boa. Um domingo, à tarde, viu 
passarem as crianças e chamou-as : « Venham cá l meus malan
drinhos, venham cá I Há tempo que não os vejo I » Deu-lhes 
alguns doces e pediu que cantassem certa cantiga um tanto 
pagã que começava assim : 

Cumprimentos à cachopa 
Q ue tem periwne de aurora . . .  

Ao terminarem, tôda a família se ria a bom rir e pedia 
que repetissem. Mas Francisco d isse : « Não cantemos isso 
nunca mais. Nosso Senhor talvez não goste que cantemos 
essas coisas ». Recusaram e pediram licença para se irem em
bora. Lúcia pensou que contrariar o padrinho seria expor
se a perder uma boa herança. « Mas o bom Deus me havia 
destinado uma herança bem mais preciosa ». 

Estávamos em outubro de 1918 e a guerra prestes a 
�cabar, como a Senhora o prometera. A grande epidemia de 
mflucnza, um dos flagelos concomitantes à guerra, assolava 
quase o m undo todo como castigo dos pecaci.os ci.a apostasia 
dos homens. Milhal'es e milhares de pessoas eram ceifadas 
pelo mundo todo. Lá pelos meados de outubro surgiu tam
bém em Aljustrel. Exceto Lúcia, tôda a família dos Abóboras 
caiu doente. Em casa de tio Marto, só êle ficara de pé para 
cuidar da família tôda. Francisco foi o primeiro a ir para a 
cama. Seu caso era grave e terminou com broncopneumonia. 

. O coração do pai e da mãe ficavam espedaçados ao ou
vrrem o pequeno receber com alegria essa doença como o 
prenúncio da viagem que Nossa Senhora lhe prometera. Fico u 
nwn estado tal de fraqueza, que se movia dillcilmente, mas 
nunca se queixava. « Se eu lhe dava leite >>, lembra� Olímpia, 
« bebia o leite. Se lhe dava ôvo, comia o ôvo. Pobrezinho I 
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Tomava os p iores remédios sem uma careta. Isto nos dava 
esperanças que tudo iria bem. Pensa que foi assim? Estava 
sempre a dizer-nos que não valia a pena, que Nossa Senhora 
viria buscá-lo para o céu » . A única tristeza que sentia, era 
por não mais poder ir à Igreja de Fátima fazer a sua visita 
diária a Jesus Escondido. 

Alguns d ias mais tarde, Jacinta caiu  doente também. 
Um dia Lúcia encontrou-a no auge da alegria. « Olha, Lúcia ! »  
disse. « Nossa Senhora veio ver-nos aqui. Disse que vinha 
buscar logo o Francisco para o céu. A mim perguntou-me se 
ainda queria converter mais pecadores e eu  disse que sim ». 

« Nossa Senhora quer que eu vá para dois hospitais. 
Mas não é para me curar. E• para sofrer mais por amor de 
Deus, pela conversão dos pecadores e em reparação dos pe
cados cometidos contra o Coração Imaculado de Maria. Dis
se-me que tu não irias », continuou, talvez ao perceber no olhar 
de Lúcia uma esperança. « Disse que minha mãe ira levar-me 
e depo is ficarei lá sozinha ». 

Tio Marto e sua espôsa ouviram arrep iados essa conversa. 
Esta influenza não parecia ser ordinária, atacava sempre os 
brônquios. Todos os dias sabia-se de algum vizinho que mor
ria. Todos os dias o s ino da Igreja de Fátima anunciava uma 
reunião triste no cemi tério à beira do caminho. Em mui
tas aldeias de Portugal foi proibido o toque do sino êsse inver
no, para evitar um estado de pânico. Mas tio Marto já tinha 
passado por muita coisa neste  mundo para se impressionar ou 
ficar fora de si só porque havia um caixão de defunto a mais. 
Nunca duvidara que Jacinta tivesse visto mesmo Nossa Se
nhora na (Àva da Iria, mas não era homem para querer cha
mar intérpretes só porque a pequenita tivera um sonho ou 
uma v isão. 

Pouco a pouco, a febre do Francisco começou a baixar e 
o pulso a ficar mais forte. Lá pelo Natal, começou a levan
tar-se por instantes, ap·esar de pálido e fraco, e mesmo a andar 
um pouco. Ao começar o ano novo, parecia estar quase bom. 
Em janeiro foi até a gruta do Cabeça rezar a oração do Anjo. 
Um d ia ia rezar na Cova, outro no Cabeça, em Valinhos. Ape
sar da dor de cabeça foi uma yez até Fátima e ficou bom 
tempo de joelhos d iante do altar, consolando a Jesus Escon
d ido pelo abandono do mundo. 

Respond ia pacientemente às perguntas sem fim dos pere
grinos. Isso nem sempre era fácil . Encontrou, certa tarde ao 
voltar de ,Valinhos, a casa cheia de gente que trouxera terços, 
crucifixos, medalhas e outros objetos para que os benzesse. 
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« Eu não posso benzer isso. Nem vocês tampouco », disse em 
tom severo. « Só os padres podem benzer ». Os visitantes saí 
ram depressa, mas insultando-o de longe. 

No fim de janeiro caiu doente outra vez, com febre alta. 
Tio Marto, como sempre, tratou de ver as coisas com bons 
olhos. « Não é nada, Francisco, vais ficar bom novamente, 
como da outra vez. Ainda hás de s�r um homem forte, vais 
ver ». 

« Não », replicava o pequeno. « Nossa Senhora virá logo ». 
A madrinha Teresa era uma das que tentava inculcar-lhe 

ânimo e esperança. Prometera, se o menino sarasse depressa, 
dar seu pêso em trigo para os  pobres. Nossa Senhora não 
recusaria atender tal pedido e aoeitar tal promessa. 

« Não é preciso se incomodar », disse o menino, calma
mente. « Nossa Senhora não lhe vai dar essa graça ». 

P iorou alguns dias depois e voltou para a cama. Era a 
única cama de ferro que ainda lá existe com a colcha de re
talhos, a cabeceira de metal colorido, e as duas bolas de co
bre. Um pouco acima, à direita, uma janelinha de onde se 
via um pouquinho do céu. A cabeça a arder em febre, Fran
cisco estava convencido de que nunca mais se levantaria. 
Desde então começou a ficar cada vez p ior. 

Jacinta, por êsse tempo, também estava deitada em ou
tro quarto. Prestava bem atenção para ver quando os pa is 
saíam de casa. Escapava da cama e furtivamente entra,·a 
no quarto d e Francisco, encarapitava-se na cama ao lado 
dêle e punham-se a oonversar até que um dia foram desco
bertos e isso foi proibido. A tarde, ao voltar da escola, Lúcia 
passava por lá antes de ir para casa. Tia Olímpia sorria 
contente. Sabia o prazer que isso causava aos dmmtinhos. 

Lúcia dizia : « Então, Jacinta, fizeste muitos sacrifícios 
hoje? »  

« Sim, uma porção » respondia a menina. Baixava mais 
a voz. « Mamãe não estava e eu quis muitas vêzes ir visitar 
o Francisco mas não fui ». 

Lúcia foi até o quarto do menino. Estava vermelho, os 
olhos grandes demais a brilhar intensamente. 

« Sofres muito, Francisco? »  
« Bastante. Mas não faz mal. Sofro para consolar Nosso 

Senhor, logo estarei com Ele ». 
« Quando fores, não te esqueças de pedir a Nossa Se

nhora que me leve logo também ». 
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« Eu não peço isso. Sabes muito bem que Ela não quer 
que vás já ». 

Certa tarde Lúcia trouxera algumas colegas. Quando já 
se tinham ido embora, Francisco olhou sêriamente para ela e 
d isse :  

« Não deves andar com elas, podes aprender a pecar ». 
« Mas saem da escola comigo ». 
« Quando saíres, fica um tempinho aos pés de Jesus 

Escondido e depois vem sozinha » (1) .  
A febre subia. Estava cada vez mais fraco. Um dia em 

que Lúcia estava sozinha com êle, tomou um pedaço de cor
da e entregou-lhe. 

« Toma isto antes que minha mãe descubra. Não tenho 
mais fôrça para escondê -la ». Era a mesma que haviam en
contrado na estrada e tinham transformado em cilício. 

No princípio de abril Francisco estava tão fraco que di
ficilmente movia os lábios para rezar. Queixava-se por não 
poder mais rezar o têrço. 

« Não tenho mais fôrças, mãe », dizia, « quando rezo as 
Ave-Marias tudo se mistura na minha cabeça ». 

« Se não podes, reza só com o coração ». Olímpia pousava 
ansiosa a mão na testa do filhinho. « Nossa Senhora vai ouvir 
e ficará contente do mesmo modo )). Ele sorriu satisfeito. 

Voltou a primavera. As vêzes ouvia-se ao longe o cantar 
de um rouxinol que penetrava pela pequena janela com o ar 
suave da Serra. 

Francisco pediu para ver Lúcia. Ela veio correndo. 
« Olha, Lúcia, estou muito doente. Vou logo para o céu ll. 
Lúcia procurou ficar impassível. « Então, vê lá, não te 

esqueças de pedir muito pelos pecadores, pelo Santo Padre, 
por mim e pela Jacinta ». 

« Sim. Eu peço, mas olha - pede essas coisas antes a Ja
cinta. Tenho mêdo de esquecer-me quando vir Nosso Senhor. 
Antes d e  tudo quero consolá-LO .. .  Olha, Lúcia, eu queria me 
confessar ll. 

Durante a noite do d ia 2 de abril ficou tão mal que os 
pais prometeram mandar, logo bem cedinho, chamar o Sr. 
Prior para confessá-lo e dar-lhe o Viático. 

De madrugada, Francisco murmurou a sua irmã Teresa 
que queria ver Lúcia imediatamente. A moça correu para a 
casa dos Abóboras, acordou a prima e d isse : 

( 1 )  Mem6rias, IV, pág. 20. 
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« Lúcia, vem depressa I Francisco está muito mal e disse 
que te quer dizer uma coisa ». 

Lúcia vestiu-se a tôda pressa e correu ao pé da cama 
do pequeno. Pediu que a mãe, o irmão João e mais duas de 
suas irmãs saíssem do quarto. Podia ser um segrêdo o que 
Francisco queria dizer. Todos saíram e o pequeno disse : 

« E' que vou confessar-me para poder comungar e morrer 
depo is. Queria que me dissesses se. me viste fazer algum pe
cado e que fôsses perguntar a Jacinta se ela me viu fazer al
gum ». 

Lúcia pensou... pensou. . .  « Desobedeceste algumas vêzes 
a tua atãe - quando ela te dizia que ficasses em casa e tu 
escapavas e ias esconder-se ». 

« E' verdade. Fiz i sso. Agora vai perguntar a Jacinta se 
ela se lembra de mais alguma coisa ». 

Jacinta pensou .. . pensou .. . « Diz-lhe que, antes de Nossa 
Senhora nos aparecer, êle roubou um tostão do pai para com
prar a gaitinha do José Marto, da Casa Velha, e, quando os  ra
pazes de Aljustrel atiravam pedras aos de Boieiros, êle tam
bém atirou ». 

Lúcia correu a levar o recado de Jacinta. « Já confessei 
êsse », murmurou. « Mas torno a confessá-lo. Talvez seja por 
causa dêsses pecados que Nosso Senhor está tão triste. Mes
mo que eu não morra, nunca mais hei de fazer isso. Agora 
estou tão arrependido I » E, unindo as mãozinhas, disse : « O 
meu Jesus, perdoai-nos, salvai-nos do fogo do inferno, levai 
tôdas as almas para o céu, especialmente as mais necessita
das ». Virando-se então para Lúcia : « Olha, pede tu também a 
Nosso Senhor perdão pelos meus pecados ». 

« Peço, sim. Fica descansado. Se Nosso Senhor já não te 
tivesse perdoado, não diria Nossa Senhora a Jacinta outro 
dia que viria logo buscar-te para o céu. Vou agora para a 
Missa e lá rezarei a Jesus Escondido, por ti ». 

« Olha, pergunta também a Nosso Senhor se o Senhor 
Prior pode dar-me a comunhão ». 

« Quê? Pois sim ». 
Quando Lúcia voltou da Missa, Jacinta havia se levan

tado e sentara-se na beira da cama do irmãozinho. Ao ver 
Lúcia, Francisco perguntou logo : 

« Perguntaste a Jesus Escondido se o Senhor Prior podia 
trazer-me a Comunhão? »  

« Perguntei ». 
« Depois no céu rezarei por ti ». 
« Rezas mesmo ? Disseste outro dia que não ias rezar ». 
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« Mas era para não ires logo para o céu. Mas, se queres, 
eu rezo e Nossa Senhora fará o que desejas ». 

« Quero, sim. Reza ». 
Eis aquilo de que Lúcia se recorda da conversa. « Deixei

o e fui para o meu trabalho de todos os d ias lá na escola. Ao 
cair da tarde voltei e encontrei-o radiante de alegria. Tinha se 
confessado e o Senhor Prior prometera trazer-lhe a Sagrada 
Comunhão no d ia seguinte » . . .  

Foi linda a manhã do dia três de abril. Francisco repou
sava tranqüilo à espera do padre. Daí a pouco, abriu os 
olhos. Ouvira o tilintar do sininho que o acólito tocava para 
avisar o povo de que o Senhor Prior levava o Santissimo. 
Tentou sentar-se, mas estava fraco demais. A madrinha Teresa 
disse-lhe que podia muito bem receber a primeira comunhão 
deitado. Era a mesma coisa. Entrementes, Olímpia acendeu 
as velas bentas e arrumou-as numa mesinha junto da cama. 

O padre entrou no quarto segurando Jesus Escondido 
diante dêle e dizendo três vêzcs : « Domine, non sum dignus . . .  » 
Francisco estava quase no céu. 

Quando Jacinta voltou a visi tá-lo} - tinha licença na
quele dia - o pequeno confiou-lhe : « Es tou mais feliz que 
tu, hoje, porque tenho Jesus Escondido no meu coração. Vou 
para o céu e lá pedirei muito a Nosso Senhor e a Nossa 
Senhora que te venham buscar logo também ». 

Jacinta passou quase o dia todo com êle. Às vêzes reza
va o têrço porque êle não podia mais rezar sàzinho, outras, 
ficava sentadinha na beira do leito a olhar para o irmãozinho. 
Depois  da escola Lúcia veio, como de costume. Disse-lhe 
Francisco : « Fica certa de que n� céu vou rezar mui to pelos 
teus desejos - quem sabe se Nossa Senhora é capaz de vir 
te buscar também logo ? » 

Lúcia procurou dissuadi-lo. « Não faças isso. Pensa sà
mente que estás aos pés de Nosso Senhor e de Nossa Senho
ra, que são tão bons ». 

« Está bem ». Terrível pensamento assaltou-o : « Talvez 
Ela não se lembre mais de mim f » 

« Pois se Ela não se lembrar mais de ti . . .  Paciência f f ! . .. » 
Francisco sorriu. 
O pequeno pa�ecia tão celestial, que Lúcia pensou não o 

ver mais. « Adeus, Fran�isco », disse baixinho. « Se fores para 
o céu esta noite, não te esqueças de rezar por mim lá, ouvis
te? »  

« Não me esqueço, não. Fica descansada ». 
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Tomou-lhe a mão direita com energia inesperada e aper
tou-a com fôrça durante longo tempo. Fitou-a bem nos olhos 
e 0 olhar de  ambos velou-se de lágrimas. 

« Não desejas mais nada? »  perguntou ingênuamente, mas 
foi só o que pôde dizer. 

« Não », respondeu o pequeno com voz sumida. 
Tia Olímpia entrou no quarto para mandar Lúcia embora. 

« Então, adeus, Francisco l Até o céu .. Até logo, até o céu ». Lú
cia saiu chorando. Não suportava mais. 

O pequeno ficou tranqüilo durante a noite tôda pensando 
em Jesus Escondido que recebera e que ia ver logo face a fa
ce. Tinha sêde  mas já não podia mais beber nem o leite que 
a mãe lhe oferecia. Engolia apenas umas gôtas de água. 

« Estou bem », d izia, « Não me dêem mais nada ». 
De repente chamou : 
« Olha, mãe, que luz tão linda ali, junto da porta . . .  Agora 

não a vejo mais . . .  » 
Ao amanhecer pediu a bênção e perdão à mãe por qual

quer mágoa que lhe tivesse causado durante a vida. Lá pelas 
dez horas expirou quase imperceptivelmente . . .  Um sorriso ce
lestial entreabria-lhe os lábios, quando Lúcia e Jacinta vieram 
contemplá-lo. 

No d ia seguinte, 5 de abril, alguns homens de capas ver
des, membros de Misericórdia, conduziam lentamente o cor
tejo, pela estrada calçada de pedras chatas, rumo a Fátima. 
Logo atrás, um acólito carregava uma cruz e quatro rapazes 
de opas brancas levavam o pequeno caixão. Tio Marto, tia 
Olímpia e mais algumas pessoas acompanhavam o entêrro. 
Sepultaram os restos de Francisco numa campa rasa, perto do 
portão do cemitério. Todos rezavam o têrço. 

Jacinta não estivera presente. Já estava bem doentinha. 
Lúcia, mais tarde, veio sozinha, e colocou junto à campa uma 
cruz singela. 



CAPITULO XVI 

Jacinta foi transportada para a cama onde morrera Fran
cisco. Ficava mais perto da porta da entrada e assim podia 
ver e ouvir melhor as visitas. Olímpia pensava que isso a aju
daria a esquecer a impressão desoladora que lhe causara a 
separação do irmãozinho. Apesar de saber onde êle estava e 
quem o tinha vindo buscar, sentia wna falta terrível do seu 
companheirinho. 

Quem mais lhe fazia companhia nesses dias de triste pri
mavera, era Lúcia. Diàriamente, ao voltar da escola, aparecia 
por lá, tôda contente, como costumava fazer antes com o Fran
cisco. Aos domingos e feriados levava braçadas de flores da 
Serra e, enquanto as arranjava sôbre a mesa, ia dizendo a Ja
cinta onde as tinha colhido. « Estas são da Cova da Iria. Es
tas outras, achei-as em V alinhos. Estas crescem à beira da La
goa ». As mais lindas vinham da encosta do Cabeço - violetas, 
rosas selvagens, peônias e margaridas - tôdas as flores que a 
pequena colheria se estivesse com saúde. 

Lúcia trazia novidades divertidas da construção da ca
pelinha que alguns d evotos estavam mandando levantar perto 
da azinheira na Cova da Iria. Todos queriam mandar e nin
guém obedecia. Certa vez a discussão chegou a ser calorosa. 
Com certeza Maria Carr-aira estava no meio, tôda inflamada 
com seu zêlo despeitado cuja mostarda já se lhe tinha chegado 
à ponta do nariz afilado. Padre nenhum lá estava para arbitrar 
e muito tempo se passou sem que fôsse benta a ermida (t). 

Jacinta achava graça, mas ficava pensativa : 
« Nunca mais verei a Cova da Iria nem V alinhos », dizia. 
« Verás, sim, Jacinta. Coragem l » 
« Não. Nossa Senhora disse-me que mamãe vai levar

me para wn hospital numa casa escura, mas não me curarei ». 
E' verdade que a pleurisia leva tempo para sarar. Os 

doentes podem, entretanto, ajudar os outros, mesmo quando 
estão exangues. Uma das tias de Lúcia, Vitória, tinha um 
filho inteligente mas aventureiro que ficou perdido durante 

( 1 )  Mario Carreira, Podre De Morchi, p6g. 205. 
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várias semanas. Jacinta pediu então a Nossa Senhora que o 
fizesse voltar para casa. Alguns d ias depois êle voltou con.tan
do uma história estranha como se a doentinha tivesse o dom 
de bilocação. Gastara todo o dinheiro que levara, mebera-se 
num roubo, fôra prêso e mandado para a cadeia de Tôrres 
Novas. 

Conseguiu fugir certa noite. Refugiou-se nas monta.n.has 
e escondeu-se nwn pinheiral. Sobreveio horrível tempestade. 
Amedrontado, caiu d e  joelhos, pediu perdão dos pecados e a 
graça de voltar, sem contratempos, para casa. Nisso, uma me
nina surgiu em meio à escuridão, tomou-o pela mão e êle viu 
que era Jacinta. Conduziu-o até a estrada que vai de Alquei
dau a Reguengo, fêz-lhe um sinal para que continuasse por 
êsse caminho e desapareceu. Pela madrugada encontrou uma 
ponte, que reconheceu. Estava perto de Boieiros, não muito 
distante de Fátima. Lúcia perguntou a Jacinta como isso se 
dera, mas a pequena não soube explicar. Dissera apenas que 
rezara muito pelo rapaz (1 ) . 

O verão chegara, mas o estado de Jacinta continuava 
sempre o mesmo. O médico afirmou que não ficaria boa se 
não iôss·e para um hospital tentar uma operação. A bronco
pneumonia tinha evoluído e estava agora com pleurisia pu
rulenta. Na manhã de 19 d e  julho de 1919, tio Marto colo
cou-a em cima de um burro e levou-a para Ourém. O hospital 
era um edifício grande, todo branco, muito alegre. A enferma
ria onde estava o leito de Jacinta era arejada e agradável. 
Não podia ser êsse o lugar escuro para onde Nossa Senhora 
disse que a mãe a levaria. 

Olímpia foi visitá-la e encontrou-a alegrinha. Não se quei
xava de nada illem mesmo ao perceber que uns doces da ga
veta haviam desaparecido. 

- « Era a gulosa da enfermeira que os comia », disse 
Olímpia. Mas Jacinta não se importava. 

Lúcia visitou-a apenas uma vez. Foi por ocasião da 
morte de seu pai, em 31 de julho de 1919. Conta o fato breve
mente em suas Memórias, sem comentários nem emoção. A 
familia sentiu a morte de Antônio, apesar de não ter sido o 
melhor marido nem o melhor pai do mundo. Não era mau, en
tretanto, e só se zangava quando « havia bebido um pouco além 
da conta », observa Maria Carreira. Maria Rosa ficou bastante 
pesarosa e depois da morte do marido principiou a declinar
lhe a saúde. Começou a sentir-se muito fraca. Faltava-lhe o ar. 

( I )  Memórias, IV, póg. 45. 
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O médico atribuía isso à antiga doença do coração. Depois de 
uma dessas crises, disse Maria dos Anjos à irmãzinha : « Olha, 
Lúcia, tu não tens mais pai e, se a mãe vai morrer também, 
ficas órfã. Se é verdade que Nossa Senhora te apareceu, pede 
que ela cure nossa mãe ». 

A menina levantou-se sem dizer palavra. Foi para o quar
to e vestiu um vestido de lã porque chovia e fazia muito frio. 
Dirigiu-se até à Cova da Iria e lá ficou prostrada na lama em 
frente à azinheira. Voltou algumas horas depois trazendo um 
punhado de terra vermelha e deu-o a Glória, pedindo que fi
zesse com isso um chá. Prometera a Nossa Senhora, disse, 
que, se a mãe ficasse boa, iriam todos de joelhos pela estrada 
até o lugar das aparições, durante nove dias. Dariam também 
comida a nove crianças pobres. Foi Maria dos Anjos que con
tou essa história ao Padre De Marchi. 

Glória preparou o chá e levou-o à mãe. 
« Que chá é êsse? » perguntou. 
« E' da flor de violeta, dissemos, e ela bebeu-o todo ». 
As cris·es de coração ce3saram, apesar de ficarem outros 

sintomas. Fiéis à promessa de Lúcia, foram todos de joelhos 
até a Cova da Iria, durante nove dias, depois do jantar. Ar
rastavam-se penosamente pela encosta escarpada e feriam os 
joelhos nas pedras do caminho. Maria Rosa seguia a pé, dan
do graças a Deus. 

Lúcia não obtivera o mesmo favor para a priminha que 
estava no hospital. Fizeram-lhe uma incisão e introduziram 
por ela uma sonda. Dois meses depois, Jacinta não apresentava 
melhoras - parecia piorar. Isso estava custando a tio Marto 
1.200 réis por d ia e êle não tinha mais meios para a man
ter lá. No mês de agôsto levou de novo a burrica e trouxe a 
doentinha para casa. 

Ai, Jesus I Olímpia nem reconheceu a filhinha. Estava 
magra, pálida, transparente. Uma ferida aberta no peito. Pre
cisava fazer curativos diários. O Dr. Formigão, que a vira em 
outubro, diz que a achou esquelética. Os braços de uma ma
greza assombrosa. As faces minadas pela febre. Só se viam os 
olhos enormes. 

O grande teólogo foi uma das pessoas - cêrca de seis
centas - que foram a Fátima no dia 13 de outubro celebrar 
o segundo aniversário do grande milagre. Foi nesse dia que os 
peregrinos sobressaltados ouviram vinte e um tiros, um após 
outro, perto da azinheira. Não era entretanto um ataque do 
inimigo como receavam. Era simplesmente um operário de 
Pôrto de Mós que soltara vinte e uma bombas em honra de 
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Nossa Senhora para agradecer uma graça inesperada que al
cançara. 

Não havia a menor dúvida. A devoção de Fátima pene
Lrara em pleno coração dêsses camponeses humildes. A prova 
disso era a multiplicação dos vinténs deixados junto da árvo
re. Pelo verão de  1918, a soma importava em 357 000 réis. 
Isto cons tituía um tormento contínuo_ para Maria Carreira, a 
guardiã oficiosa do altarzinho, nomeada pelo consenso do po
vo. As más língu.as insinuavam, maliciosas, que ela abastecia 
de penas o próprio ninho à custa das esmolas. Pediu em vão 
ao Prior qU:e ficasse com o dinheiro. Escreveu, sem obter res
posta, ao Patriarca de Lisboa, pedindo instru,ções. Nessa mes
ma ocasião, o Administrador de Ourém intimou o marido de 
Maria a ir prestar contas às allttoridades. Depois da morte de 
Antônio, Maria Rosa mandou que seus filhos requeressem, 
oomo proprietários dos terrenos da Cova da Iria, que Maria da 
Capelinha entregasse os fundos a uma comissão. Felizmente 
um apêlo foi dirigido ao Vigário de Olival, no sentido de servir 
de árbitro. Padre Faustino Ferreira. atendeu ao pedido e ar
ranjou as coisas amigàvelmente até poder encaminhar o di
nheiro à autoridade diocesana competente. Desde então Maria 
Rosa c Maria Carreira tornaram-se amigas íntimas. Outra 
ocorrência não meno:; feliz foi Lúcia ter, enfim, encontrado 
no V igário de Olival um amigo sincero e um prudente diretor. 

Compreendeu, como homem profundo e sábio que era, o 
quanto a devoção da Cova da Iria já havia alcançado graças 
para Portugal e para o mundo todo. A guerra terminara. As 
relações diplomáticas entre Lisboa e a Santa Sé se haviam 
restabelecido em julho de 1918. Em dezembro de 1919, o San
to Padre, Bento XV, dirigiu um apêlo aos católicos portuguêscs 
incitando-os a se submeterem à autoridade da República 
como legalmente constituída e a aceitarem mesmo os cargos 
públicos que lhes fôssem oferecidos. A beatificação de N un'Ãl
vares, o herói de Aljubarrota, contribuiu muito também para 
o incremento dos sentimentos de cordialidade. Não obstante, o 
Govêrno continuava a perseguir a Igreja de diversas maneiras. 
Empregou todos os meios a seu alcance para impedir o surto 
de devoção de Fátima. Talvez tenha sido por essa razão que 
Sua Eminência, o Cardeal Mendes Belo, Patriarca de  Lisboa, 
tenha ameaçado de excomunhão qualquer padre que propa
gasse a devoção e falasse sôbre as aparições. Homem de têm
pe

_
ra e capacidade singular, pretendia dominar a opinião pú

bhca pela autoridade, em vez de usar da expedi•ente mais per
suasivo. Pareceu-lhe importuna a eclosão de uma nova devoção 
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nesse momento em que estavam melhorando tanto as relações 
entre a Igreja e o Estado. 

Em tais circunstâncias, o Dr. Formigão revelou uma 
atitude de coragem ao assumir o encargo de proteger Jacinta. 
Infelizmente, a única coisa que podia fazer no momento era 
oferecer a sugestão de que a levassem para um bom sanatório. 
Nem tio Marto nem êle possuíam entretanto os meios neces
sários para a realização dêsse projeto. Partiu para San.tarém, 
desolado e apreensivo. 

Durante os d ias quentes de verão, Jacinta pareceu melho
rar um pouco. Levantava-se, saía um pouquinho e f inalmente 
ia, aos domingos, até Fátima ouvir Missa. Foi também duas 
ou três vêzes até à Cova da Iria. Quando os pais souberam 
d isso, não o permitiram mais e já era tempo. Com as primei
ras rajadas de frio, voltou a febre e tev.e de voltar para a ca
ma. Isso não a aborreceu muito a não ser quando percebeu 
que não podia mais levantar-se para rezar o têrço e nem ajoe
lhar-se, tocando o chão com a cabeça, como fizera o Anjo. 
Sentia-se cada vez mais fraca. 

« Quando estou só, levanto-me ainda para rezar a oração 
do Anjo », confiou a Lúcia. « Mas agora não consigo pôr a ca
beça no chão, se não caio. Rezo só de joelhos, agora ». 

Lúcia contou isso ao padre Faustino Ferreira e êste man
dou d izer a Jacinta que rezasse somente deitada. 

« Mas Nosso Senhor ficará conCente? » indagou ansiosa. 
« Sim, Nosso Senhor quer que faças o que seu Ministro 

ordena ». 
« Está bem. Então não me levantarei mais ». 
Mesmo na cama Jacinta continuava a fazer penitência 

por êsses pecadores inveterados que nunca vira. Se sentia sê
de, não bebia. Recusou um cacho de uvas tão apetitosas que 
lhe enchiam a bôca de água. Ficava muito tempo acordada es

perando uma oportunidade para levantar-se e rezar. Mas sabia 
oferecer o sacrifício da satisfação dêsse desejo. Preferia contra
riar a vontad·e a desobedecer à mãe. :este conflito tirava-lhe o 
sono. Contou só a Lúcia a dor horrível que sentia no peito. 
Oferecia-a em honra do Coração Imaculado de Maria. 

« Dize a todos que Deus concede muitas graças por in
termédio do Coração Imaculado de Maria », dizia « Que bom 
se eu pudesse meter no coração de tôda gente êsse fogo 
que me queirn:a. e me faz gostar tanto do Coração de Jesus e 
de Maria ! Não sei como isto é, sinto Nosso Senhor aqui den
tro de mim. Entendo o que :ele me diz mas não O vejo nem O 
ouço. Como é bom estar com :ele 1 . . .  Olha, sabes de uma coisa? 
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Nosso Senhor está triste. Nossa Senhora nos d isse que não O 
ofendêssemos mais porque já està. tão ofendido e ninguém se 
importa com isso. Continuam a fazer os mesmos pecados ». 

Quando Lucia voltava da Missa, Jacinta perguntava : « Co
mungaste hoje? »  

<c Sim ». 
« Então chega-te aqui bem pertinho, que tens em teu co

ração a Jesus Escondido. Como eu quisera poder comungar ! »  
Mais três vêzes ainda durante êsse ano, Jacinta viu « a  

Mãezinha do Céu » perto da sua cama, encorajando-a. A última 
dessas visões foi em fins de dezembro de 1919. 

« Nossa Senhora veio ver-me esta noite », contou, tôda ale
grinha. « Disse-me que vou para Lisboa, para outro hospital, 
que depois de muito sofrer, morro sozinha. Vou morrer sozi
nha l l\las d isse-me que não tivesse mêdo, que me vem buscar 
para o Céu ». 

Pouco depois, ao compreender certas coisas, Jacinta co
meçava a chorar. A mãozinha esquálida agarrava o braço da 
prima. 

« Nunca mais te verei, Lúcia ! »  
« Irei ver-te lá no hospital ». 
« Não. Tu não irás visitar-me. Olha, reza muito por mim, 

porque morro sozinha ». 
Lúcia trouxera-lhe um dia uma estampa de Nossa Senhora 

das Dores. Olhou-a, pensativa e d isse chorando de angústia : 
« O  minha Mãezinha do Céu, então terei mesmo de mor

rer sozinha? ))  
Cortava o coração esta queixa e sugeria à lembrança as 

palavras de Nosso Senhor no Jardim : « Pai, se é possível. . . » 
Lúcia abraçava-a chorando, procurando contudo consolá-la. 

« Que te importa morrer sozinha, Jacin la, se Nossa Senho
ra te vem buscar? » 

« É  verdade, não me importa. Mas não sei como é :  às 
vêzes não me lembro de que Ela vem buscar-me ». 

Era Lúcia quem contava a Olímpia as particularidades 
da vida interior da filha. 

« Que te disse Jacinta, hoje? » sussurrava junto à porta. 
« Pergunta a Jacinta em que pensa ela quando fica assim tan
to tempo com as mãos no rosto, sem se mexer. Perguntei, 
mas ela sorriu sem responder ». 

Respondeu à pergunta de Lúcia : « Fico pensando em 
Nosso Senhor e Nossa Senhora e . . .  (aqui falou baixinho uma 
parte do segrêdo) Gosto tanto de pensar nêles ». 
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Olímpia gostaria bem de saber o que era êsse segrêdo. 
« A  vida dessas meninas é um enigma », queixava-se a Maria 
Rosa. 

« É  mesmo », concordava a mãe de Lúcia com o sobre
cenho carregado. « Q uando estão sós, cochicham nos cantos _e 
ninguém consegue apanhar "uma palavra do que dizem, nem 
que preste muita atenção. Quando surge alguém, abaixam as 
cabeças e não dizem uma palavra. Não entendo ê�e misté-
rio ». 

· 

Somente Lúcia levara a sério o que dissera Jacinta sô
bre o hospital. 

Camponeses como eram, não podiam estar assim despen
dendo com hospital d istante a algumas milhas. Pensaram que 
fôsse um delírio. Mas um belo dia de janeiro de 1920, viram 
parar um automóvel em frente à casa dos Martos. Era o Dr. 
Formigão em companhia de um senhor e de uma senhora, 
ambos interessados pe!o caso de Jacinta. Tinham vindo de 
Lisboa, êle - notável especialista em oftalmologia, Dr. Eu
rico Lisboa - e sua espôsa. Após rápido exame convenceu
se o Dr. Lisboa d e  que a pequena morreria logo se não fôsse 
mandada para um hospital. Poderia fàcilmente arranjar tudo 
com as inúmeras relações que tinha na Capital. Junto com 
mais alguns amigos, entre os quais o Barão de Alvaiázere, 
poderiam cobrir tôdas as despesas. 

Tio Marto e a Sra. Olímpia obj0taram que a menina tinha 
piorado após o tratamento hospitalar. Aliás não adiantaria que
rer prolongar-lhe a vida porque acreditavam que Nossa Se
nhora a viria buscar logo_ 

« A  vontade de Nossa Senhora », replicou gravemente o 
médico, « é  superior a tôda e qualquer consideração humana. 
Mas o único meio de se saber ao certo que Nossa Senhora 
quer levá-la, é esgotar todos os recursos científicos para curá
la ». 

Decidiu-se, pois, que tia Olímpia a levaria até Lisboa as
sim que fôssem tomadas as necessárias providências. Jacinta 
não ficou surprêsa. Estava à espera disso. Começou mesmo a 
melhorar à medida que se aproximava o dia da partida. Uma 
linda tarde de j aneiro, a mãe e mais uma vizinha fizeram -na 
subir às costas de uma burrica para ir até a Cova da Iria des
pedir-se. Na Lagoa, pediu que a descessem, e todos rezaram o 
têrço. Cortou algumas flores selvagens que havia por ali e foi 
colocá-las na Capelinha como uma oferta a Nossa Senhora. 
Ajoelhou-so junto da azinheira para uma última oração. Quan-
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do as mulheres a aj udaram a levantar-se, olhou para o céu e 
para a charneca, dizendo : 

« .Mãe, quando Nossa Senhora voltou, passou por sôbre. 
aquelas árvores, e depois entrou tão depressa no céu que pen
sei quo lhe prend iam o pé na porta » (t ) . 

Despediu -se na manhã seguinte do pai e de sua melhor 
amiga. 

« Cortava-me o coração » escreveu Lúcia ; « apertei-a mui
to tempo ·em meus b raços e ela d izia-me chorando : « Nunca 
mais nos tornaremos a ver ! Reza muito por mim até que vá 
para o céu e lá, depo is, rezarei m ui to por t i .  Não contes nunca 
o segredo, nem que te matem. Ama muito a Jesus e ao Ima
culado Coração de Maria e faze mui tos sacrifícios pelos peca
dores ». 

<:Adeus, Jacinta ». 
« ,\deus, Lúcia ». 
Olímpia e o filho mais velho, Antônio, levaram Jacinl.a 

até Chão de Maçãs, onde to maram o trem para L isboa. Che
garam com quatro ou cinco horas de atraso à es tação baru
lhenta e suja de Rossio. Nenhum dêles havia estado jamais 
numa ci llade grande. Olímpia t razi a  um lenço branco na mão 
direi ta, abanando-D de quando em quando. Jacinl.a tinha ou t ro 
na mão esquerda. Eram êsses os sinais que haviam combinado 
wm algumas senhoras, amigas do Barão de Alvaiázere, para 
serem identificadas. Mas não apareceu ninguém. 

An!Cm io, que sabia IN, foi atrás de  informações . Como 
demorasse um pouco, a mãe receou que se tivesse perdido e 
oomeç,ou a gr i tar pela es tação : « An tônio I Antônio I »  

Finalmente, após um tempo que pareceu interminável, 
Antônio surgiu.  Momentos depois, apresentavam-se três senho
ras m u i to bem trajadas , dizendo serem as amigas do Barão. 

. A primeira ooisa a fazer era procurar abrigo para os via
Jantes, pois nenhuma das senhoras tinha acomodações em suas 
respect ivas casas. Puseram -se, pois, a caminho, indagando nas 
várias casas de cômodos da cidade se havia lugar. Olímpia 
e_stava cansada. Jacinta também ni1o agüentava mais, quando 
f�nalmente, depois de muitas recusas, uma boa mulher consen
hu em recebê-las. Aí ficaram por uma semana. 

Conseguiram depois dêsse lapso de tempo arranjar um 
lugar para Jacinta num as ilo si tuado à rua da Estrêla, contí 
guo à Igreja de Nossa Senhora dos M ilagres. A d iretora do 

( 1 )  Contou Ol ímpio ao Padre Marchi, op. cit.,  pág. 244. 
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Institubo era uma religiosa Franciscana, D. Maria da Purifica
ção Godinho, secularizada, porque as leis da República pro i 
L iam o hábi to religioso. Mantinha, à custa de esmolas, vinte a 
vinte e cinco órfãs, às quais fornecia casa, comida e educação. 
Era particularmente devo ta de Nossa Senhora. Quando soube 
das aparições de Fátima pediu a graça de poder ir até lá para 
ver as crianças favorecidas. Alguém contou-lhe então que Ja
cinta se encontrava em Lisboa. Desde êsse momento tomou-a 
a seu cuidado e, com maternal carinho, instalou -a no orfanato. 
A pequena passava horas e horas sentada, confortàvelmente, 
junto à janela que dava para o Jardim da Estrêla. Havia sem
pre aí tanta .coisa interessante para se ver ! 

Jacinta estava feliz. Gostava de  v iver num convento. Que 
feliciuade do céu pensar que morava sob o mesmo teto que 
Jesus Escondido ! Poder visi tá-lo todos os d ias, ass istir à 
:Missa c recebê-lo tôdas as manhãs I 

Ficava tris te a,o ver como as visi tas conversavam e riam 
na Capela. Pediu a Madre Godinho que os advertisse do res 
peito devido à Presença Real. Os  resultados não foram porém 
muito satisfatórios. Disse, então, muito séria : « E' preciso dizer 
isso ao Cardeal. Nossa Senhora não gosta que se fale na 
Igreja )). 

Madre Gouinho eslava convencida de  que linha em casa 
uma sant inha. « Era com tal autoridade quo falava I )) dizia. 
Nolou que Jacinta não se importava muito com as outras me
ninas a não ser para lhes dar um conselho qualquer sôbre a 
lealdade e a obed iência. Sentava -a muitas vêzes perto da ja
nela e f ica\·am conversando. Mais tarde, escrevia o que ouvia 
de mais euificante. 

« As guerras )), d izia, « são castigos pelos pecados do mun
do. Nossa Senhora não pode mais suster o braço de seu ama
do Filho sôbrc o mundo. E '  necessário fazer peni tência. Se o 
l lovo se emendar, Nosso Senhor ainda o salvará. Mas se con
tinuar a pecar, Nosso Senhor terá de cas tigá-lo )). 

« Nosso Senhor está profundamente indignado com os pe
cados e crimes que se cometem em Portugal. Por isso, um ter
rível cataclismo de ordem social ameaça nosso país, principal
mente a cidade de Lisboa. Desencadear-se-á, segundo parece, 
uma guerra civil do caráter anarquista ou comunista, acompa
nhada de saques, morticínios, incênuios e devastações de tôda 
espécie. A cap i tal converter-s,e-á numa verdadeira imagem do 
inferno. Na ocasião em que a divina justiça ofendida infligir 
t ã o  payoroso castigo, toJos acruêles quo o puderem, fujam des-
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sa cidade. f:stc castigo agora predito convém que seja anuncia
do pouco a pouoo c com a devida discrição (1) ». 

« Coitadinha de Nossa Senhora I Ai I Eu tenho tanta pena 
de Nossa Senhora I Ela está tão triste I ll 

« Reze muito, mãezinha, pelos pe:-adores. Peça muito pelos 
padres ! Peça muito pelos religiosos I Os padres só deviam 
ocupar-se das ooisas da Igreja. Os padres devem ser puros, 
muito puros. A desobediência dos pàdres e dos religiosos aos 
seus superiores e ao Santo Padre ofende muito a Nosso Se
nhor ll . 

« Minha madrinha, reze muito pelos que governam. Ai  dos 
que perseguem a Religião de Nosso Senhor !  Se o govêmo 
deixar a Igreja em paz e der l iberdade à lleligião, será aben
çoado por Deus ll . 

« Não ande, madrinha, no meio do luxo. Fuja das riqn·0-
zas. Seja muito amiga da santa pobreza e do si lêncio. Tenha 
muita caridade mesmo com quem é mau. Não fale mal de nin
guém e fuja de quem fala mal dos outros. Seja muito paciente, 
porque a paciência nos leva para o Céu. A mortificação e os 
saerifícios agradam muito a Nosso Senhor l>. 

« A  confissão é um sacramento de misericórdia. Por isso 
é preciso aproximar-se do oonfessionário oom oonfiança c 
alegria. Sem eonfissão, não há salvação ». 

« A  Mãe de Deus quer mais almas virgens, que se liguem 
a Ela pelo voto de castidade l>. 

« Eu gostaria de entrar num convento. Mas prefiro i r  para 
o eéu ». 

« Para ser religiosa é necessário ser muito pura na alma e 
no corpo ». 

A Madre Godinho perguntava : « Sabe.3 o que quer d izer 
ser pura? l> 

« Sei, sim. Sei .  Ser pura no corpo é guardar a castidade. 
E ser pura na alma é não cometer pecados, não olhar para o 
que não se deve ver, não roubar, não mentir  nunca, d izer 
sempre a verdade ainda que nos custe ». 

« Quem não cumpre o que promete a Nossa Senhora não 
será fel iz em seus empreendimentos l>. 

« Os médieos não têm luz para curar os doentes, porque 
lhes falta o amor de Deus ll . . 

« Quem te ensinou tôdas essas coisas ? » perguntava Madre 
Godinho. 

( 1 )  Esta é a versão de Madre Godinho, se bem que a substância seja das 
Palavras de Jacinto. 
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« Foi Nossa Senhora. l\Ias, algumas, penso -as eu. Gosto 
tanto de pensar I » 

A mãe de Jacinta v isi tou -a, várias vêzes, antes de voltar 
para A ljus trel . Madre Godinho sabia pô-la à vontade e, com 
euriosidade feminina, indagava d e  todos os membros da famí
l ia. Interessava-se especialmen te por Teresa, que con tava quin
ze anos e também por Florinda, que tinha dezesseis. « Gos taria 
que suas filhas tivessem vo cação rel ig iosa ? ll perguntou. 

« Deus me l ivre ! ll exclamou Olímpia. 
Jacinla não ouvira essa conversa. Momentos depo is disse 

a Madre Godinho : « Nossa Senhora go,; laria que minhas ir
mãs fôssem roligiosas . M inha mãe não quer e por isso Nossa 
Senhora vai hwá-las logo para o Céu ll. 

Foi no dia 2 de fcY·creiro de 1920, dia da Purificação de 
Nossa Senhora -c  f.esta da Madre God inho, que Jacinta foi le
vada para o hospi tal Dona Estefânia. Era um ambiente deso 
lado r c escuro . A primeira decepção da doen tinha ao SJer ins ta
lada na en fermaria das crianças, na cama n.0 38, foi saber 
(rue l á  ni"to havia capda. para. Jesus Escondido. 

Foi euidadosa.men l o  examinada pelo cirurgião -chefe, no
Ut\'cl ped iatra , D r. Cas tro Freire. Foi eonfi rmado o d i agnóstico 
de )Jlcurisia puru!>enta, c uma operação tornava-S(! neeessária 
assim que a pequena es tivesse mais forte. 

« Não vai adian tar nada », disse Jacinta. «Nossa Senhora 
veio d i zer-me que vou morrer logo ll. 

Certo d ia, abriu os o lhoS! e deu com o pai no umbral da 
porta. Tio l\Iarto ti.nha vindo de Aljus trel para v e r  a filhinha. 
l\las devia voltar dentro de  algumas horas porque ou tros filhos 
estavam na cama e tia Ol ímpia precisava dêle para ajudá-la. 
Talvez fôsSJc pelo pai que Jacinta mandara recado a Lúcia 
d izendo que Nossa Senhora viera vis i tá-la o d issera-lhe o d ia 
e a. hora da  sua morte. 

l\Iadre Godinho ia visitá-la todos os dias e conversavam 
muito. Aludiu certa vez a um padre que fizera um sermão ad
mirável e fôra mui to apreciado por distintas senhoras, de
vido às maneiras teatr.ais e voz melíflua com que falava. 
« Quando menos esperar, vai ver como êsse padre é mau », dis 

se Jacinta. Poucos meses depois, o grande pregador abando
nava seus deveres sacerdotais nas mais tristes circunstân
cias .  Fo i esta. uma das profecias de Jacinta que se verificou 
de fato . Um médico pediu -lhe orações quando esti vesse no Céu. 
Surpreend-eu -se ao ouvi-la dizer que depo is da sua morte, êle e 
mais a filha morreriam também. E assim foi .  A l\Iadre Godinho, 



l'OSSA S E !' H O R .\ DE F.ÁTDI.\ I G1 

que des-ejava visitar a Cova da Iria, d isse : « Irá lá mas depo is 
de minha morte. E eu irei também ». 

Era tão precária o estado de Jacinl• que, ao entrar, no 
dia 10 de fevereiro, na sala de operação, foi decidida a anes 
tesia local em vez de clorofórmio ou éter. Choro u  mui to vendo 
seu corpinho nas mãos dos médicos. O Dr. Castro Freire re
t irou duas costelas, e deixou do lado esquerdo uma chaga 
aberta, tão grande que nela se podia met.er a m ão .  O sofri 
mento -era atroz . 

« A i ,  Nossa Senhora ! >> gemia a criança . « Ai, Nossa 
Senhora ! >> 

l\Iurmurava baixinho : << Paciência ! Todos lemos de so 
frer para i r  para o Céu. E' par vosso amor, men .Jesus ! . . . P()
des agora converter mui tos pecadore.:;, porque estou sofrendo 
tanto ! »  

Terminaram por fim a operação e leYaram-na novamen te 
para a enfermaria, des ta \'ez na cama n.0 GO. O Dou tor Freire 
e seu assistente acharam que tudo correra hem, e acreditaYam 
no êxito da o peração. 

Jacinla não era da mesma opinião. Sofreu dores a trozes 
durante seis dias. Na noi te  de 16 de fen�reiro, d isse à Madre 
God inho que havia visto Nossa Senhora. 

« E  Ela d isse-me que vem logo, logo e vai tirar-me tôdas 
as dores ». 

De fato, desde então desapareceram as dores, por comple
to. l\Ias eslava certa de que sua hora não tardaria. Mandou 
chamar com urgência o Dr. Lisboa para contar-lhe um segrê
do, talvez sôbre êle mesmo. Estava muito ocupado e pensou 
que houvesse tempo mais tarde. No d ia  20 do fe,·ereiro, sexta
feira, lá pelas seis horas da tarde, chamou pela enfermeira, 
Aurora Gomes ( << minha A urorinha »)  e d isse-lhe que ia morrer 
e que queria receber os últ imos sacramentos. Duas horas 
depois, o Padre Pereira dos Reis, da Igreja dos San tos Anjos, 
ouviu-a em confissão e prometeu trazer-lhe a comunhão na 
manhã seguinte. 

No dia seguinte, Jacinta já estava no Céu. Às dez e meia 
da noite, a enfermeira deixou-a só por uns instantes e voltou 
a tempo para receber seu último suspiro. As faces estavam 
rosadas e um sorriso celeste pairava-lhe nos lábios. Talvez fôs
se simbólico o nome da enfermeira. 

A no i te envolvia o hospital escuro mas na alma de Jacinta 
raiava para sempre esplêndida aurora porque a Mãe de Deus 
d�ruçara-se sôbre aquêle pequen ino leito n.0 60. Tomou em 
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seus braços, que envolveram o :Menino Jesus e O receberam 
depo i s  do morto, a alminha branca da Jacinta. 

A no t ícia p ropalou-se, célere. Alguns católicos que acredi
tavam nas a parições de Fátima juntaram algum dinheiro e 
pagaram a s  despesas do entêrro. No dia  22 de fevereiro, do
m ingo, foi sepultada Jacinta num dos cemi térios de Lisboa. A 
l\larquesa d o  Rio Maior ves tiu de branco o pequenino cadáver, 
enquanto a l\Iarquef'a de Lavradio lhe cobria a cabeça com um 
manto azul. Assim ves t ida com as cüros de Nossa Senhora, 
dei taram-na num caixão todo branco o levaram-na para a 
Igreja dos Santos A njos, onde a colocaram entre dois bancos, 
na. sacris t ia. 

Ao consent ir nisso, o Pad re Pereira dos Reis, vigário da 
Igreja, não a,·al iava. quanta gr�nte em Lisboa acreditava nas 
a parições do Fátima, c ouvira falar em .Ja.c int.a. Entretanto, re
cebeu os primei ros visi tantes com bondade c paciência. Mas 
a mult idão começ.ou a crescer de tal modo r:ue o deixou in
r iuiet.o .  Pediu que não tocassem terços, crucifixos e medalhas 
no corpo. A lguns recusaram oberlecor e foram enxotados da sa
cristia.. Ninguém esperava por isso, pois o padre t inha fama de 
ser caridoso e c.ortês. Houve muito comentário e rrssentimento. 
A d evoção do Fátima, porém, ainda não t inha. sido aprovada 
nem :mtorizada.. A Igreja não permite  quo se prestem honras 
públicas aos mortDs até ser-lhes comprovada a san tidade após 
nücladosas i nvestigações. O Pároco t ambém não queria con
t rariar o Cardeal Patriarca. As autoridades sanitárias podiam 
)p,·antar algumas objeções, corno o fizeram, de fato. 

Para se eximi r  de responsabil idades mais sé rias, o Padre 
Pereira transportou o co rpo para a Casa do Despacho da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento. Foi  colocado fora. da 
sacristia., portas fechadas c a respectiva chave en tregue ao Se
nhor Antônio Rebelo d e  Almeida, agenlc funerário da rua da 
Escola Pol i técnica., o bairro mais elegan te da. cidade. 

Os planos estavam traçados para serem os funerais em 
Lisboa, quando o Barão de Alvaiázero ofereceu um jazigo de 
sua propriedade no cemitério de Ourém. No dia 23 de feverei
ro o empresário reuniu algumas pessoas para assistirem à inu
mação num caixão de chumbo. Notaram todos o agradável 
perfume que se exalava do corpo. As faces rosadas davam a 
impressão d e  vida e saú de. Na manhã seguinte, foi selado o 
esquife. Levaram-no até Rossio onde o colocaram num trem 
para Chão de Maçãs e, em seguida, para Ourém. 

Havia. nesse dia uma grande assembléia anual da Socie
dadG de São Vicente de Paula, em Lish-oa.. Estavam reunid913 
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muitos ricaços. Discutiam sôbre a maneira de socorrer os po 
bres. Presidia o plenário Sua Eminência o Cardeal Patriarca, 
Dom Antônio l\'lendes Belo, homem cuja fisionomia indicava 
firmeza de caráter e decisão. O orador J.eu uma mensagem do 
Dr. Lisboa lamentando a impossibilidade de part icipar das 
conferências, visto estar ocupado eom outra obra de caridade 
prestando seus serviços profissionais a uma das videntes de  
Fát ima. Essa leitura provocou risos gerais da assembléia, in
clusive do Cardeal Patriarca. Isto repercutiu por tôda a cidade, 
desgostando bastante os devotos de Fátima. Outrossim, nos cír
culos anticlericais, comentava-se que os católicos haviam for
çado as crianças de tio l\1arto a se contradizerem em suas de
clarações a fim de deixar somente as afirmações de Lúcia 
como oficiais. 

Jacinta já eslava longe dêsses corações gélidos e dessas 
línguas maldosas, lá no cemi tério de Ourém. Poucas pessoas 
vieram de Aljus t rel para ass istir aos funerais, tão simpl<Js. Tio 
Marto, entre elas, repetia sem cessar : 

« E  morreste, lá, sozinha I Morreste sozinha I » 



CAPITULO XVII 

Por onde quer que passasse Lúcia, pelas escarpas da 
Serra ou pelos vales do Cabaço, Jacinta e Francisco lhe es
tavam sempre presentes. Cada ovelhinha que pasta,·a na 
Serra, cada estrêla que se punha a brilhar na escuridão da 
noite, o nascer e o pôr do sol, tudo lhe dizia que não mais 
voltariam seus companheirinhos. O vento do Cabeço trazia
lhe à imaginação a meiguice de uma voz que lhe dizia : 
« Nunca mais te verei, Lúcia . . .  Vou para o Céu e tu ficas 
aqui, sozinha ». O aroma penetrante do rosmaninho e da hor
telã silvestre tinham o dom de evocar diante d,ela a prirnii
nha jogando flores : « Faço como os anjinhos, dei to-te flores ».  
No alto de cada muro, parecia-lhe ver o priminho a tocar s na
vemenle o seu pífaro e a contemplar, pensativo, o esplendor 
do sol que morria, refletindo-se nas águas da Lagoa. 

A mãe e as irmãs p rocuravam, por todos os meios pos
síveis, reparar a falta de compreensão e de simpatia dos tem
pos passados. Maria Rosa sempre soubera desempenhar-se de 
seus deveres, quando dêlcs t inha consciência. Maria dos Anjos, 
a filha mais velha, era de índole afetuosa e ardente. As feições 
finas, o semblante meigo a ma ternal, denotavam ser incapaz 
de maguar alguém voluntàriamente. Entretanto, a própria au
tentificação dos fatos e dos milagres levantava uma nova bar
reira en tre Lúcia e os outros membros da família. Se é ver
dade que ninguém é profeta em sua terra, mui to menos é um 
místico compreendido entre seus familiares. Era mesmo na
tural que houvesse um abismo intransponível entre uma meni
na que falara com a l\Iãe de Deus e dela recebera uma m issão 
da qual dependia o futuro da humanidade, e suas irmãs mais 
velhas tôdas muito dignas e wspeitáveis, mas dadas mais ao 
prazer, às danças e aos cuidados com os maridos e os filhos. 
Uma menina, com um passado como o de Lúcia, estava fadada 
à solidão, humanamente falando, apesar de ficar ainda va
gando por êste mundo cujos cri térios não podem mais ser 
os dela. Chegou assim o d ia em que tia Olímpia a convidou 
a visitar o túmulo de Jacinta em Ourém. A dor de Lúcia era 
tão pessoal, tão muda e incomunicávd, com raios de espe
rança e de alegria1 q u� �\ velha tia ficava desorientada. Velha? 
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Tia Olímpia conservava uma eterna jodalidade apesar de seus 
setenta anos. A sobrinha, privilegiada aos treze anos, já pos
suía a perspicácia grave de quem percebe o que se passa 
além das aparências terrenas. 

Era evidente que, de ora em diante, seria o centro de tô
das as a tençõe.:> favoráveis e dcsfa\·oráYeis despertadas com os 
acontecimentos de Fátima. Somente ela era capaz de responder 
ao bombardeio de perguntas e objeÇões contínuas. 

As únicas pessoas em quem podia ter absoluta confiança 
já não existiam. Que tremenda responsabilidade era a sua 
diante de Deus e dos homens ! Havia tomado parte não apenas 
num drama efêmero e rús t ico, mas em algo de bem mais im
portante. As próprias revelações o comprovavam. Jacinta via 
i:-:-o também e Francisco o .sabia. 

As próprias cenas que se desenrolaram na Serra o ates
tavam. Homens simples tais como seu irmão Antônio e tio 
.\farto, apesar de não terem diplomas, eram capazes de com
p reender a seriedade da s i tuação : prediziam que, se a tensão 
entre os peregrinos e os cép ticos aumentasse, poderia advir 
u1na guerra civil. Quan to mais procurava o Govêrno de Lisboa 
impedir a devoção, tanto mais os devotos fervorosos de Nossa 
Senhora de Fátima ficavam decididos a defender sua honra. 

No dia 13 de maio, após a morte de Jacinta, realizou-se 
uma excepcional demonstração. Foi a data escolhida para co
locar a célebre estátua na Capelinha. Havia dois anos certo 
indivíduo viera a êsse local com o coração cheio de ódio em 
\·cz de amor. Pretendia destruir a Capelinha diante de tôda a 
multidão a trouxera para isso uma bomba mortífera. No mo
men to de executar o seu diabólico intento, ao colocar a mão 
no bôlso para dêle tirar a arma fatídica, encontrou apenas um 
terço. A versão mais provável é que fôra sua irmã quem aí 
o colocara parJ. que suas mãos incrédulas o encontrassem em 
momento propício. Seja como fôr, a graça o tocou e voltou 
a praticar a religião. Em sinal de gratidão p rometera, então, 
mandar fazer uma estátua para ser colocada na Capelinha. 
Teve muito trabalho para conseguir de Lúcia informações exa
tas sôbre Nos.;;a Senhora e não poupou os gastos para ob�er 
um trabalho fino e exato. Façam-se as críticas que s e  puderem 
sôbre o ponto de vista artístico, mas o fato é que essa ima
gem tem o poder, ainda mais quando vista de perfil, de 
sugerir algo de infini tamente puro, simples e espiritual. E '  ca
paz de despertar sentimentos d e  incontida devoção nas almas 
das pessoas que se ajoelham diante dela c provocou cenas de 
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delirante alegria quando foi colocada em seu lugar de honra, 
no dia 13 de maio de 1920. 

Foi precisamente n�se dia que o Govêmo resolveu não 
protelar por mais tempo as providências no sentido de imped ir  
C'ssa i nvasão de misticismo e enviou dois regimentos do exér
cito para a Cova da Iria. Ao chegar ao local das aparições, 
Pncontrou aí o povo um contingente de carabinas e baionetas 
fazendo cêrca. A mul l idão não se amedrontou com isso. Orga
nizou-se um cordão de gente descalça c hum ilde de tôda wrte 
e bem j unto ao3 guardas começou a r.}zar o têrço e a cantar 
com entus iasmo hinos a Nossa Senhora. Os próprios guardas 
acabaram tomando parte na reza c nos cantos tais como os le
gionários romanos se j untavam às vêzes aos cristãos na 
a rena. O povo rompeu sem rlificuldade as ba.rrciras e todos d e  
jor·lhos, inclus ive o s  soldados, receberam junto d a  az inhei ra 
a nova estátua t razida com carinho, triun falm ente, para a Ca
p el inha erig ida em sua honra. Até ! tojc cont inuou a ser hon
rada nesse local exceto rl uran te um período de  perseguição. 
Numa dessas ocasiões, Maria Carrei ra. levou-a para casa te
mendo uma profanação. 1\'las nos dias de peregrinação era no
vamente trazida p,lra a Capela. Levaram-na uma vez a Lisboa 
onde foi recebida com ver«ladciro cn tnsiasmo pelo po\ro. Al
guns a t.r i lmcm a essa mani festação de fé a p reservação da 
c i dade do cataclismo prev isto por .Tacinta. 

Portugal atravC'ssava em 1920 uma Y erdadci ra crise moral, 
política c econômica. Nos dezesseis anos que sü seguiram à. 
revolução de 1910, a rreben t aram dczcssr'is revoluções c de
ram-se quaren ta c Lrês mnrl;mças de ministério em Lisboa. 
F.sse caos era fomen t.1.do " prolongado por homens que faziam 
parte daquela revol ta contra o Cris t ian ismo que os Papas mo
dernos apontaram desde o século XVI e mesmo anteriormente, 
c que contin ua dia a dia a prosseguir no rlomínio do mundo.  
Do seu observatório de S .  P�ro, o Papa Bento XV já vira 
claramente o que acontecia. « A  corrução moral e a depra
vação são mui to maiores nos nossos d ias  do que antigamente », 
queixo u-se em 1920. « A  esperança lonea c o desejo de  cada 
infeliz é o aparecimento rápido de  um estado universal ba
seado na completa igualdade entro homens e m ulheres e no 
uso comum das propriedades sem nenhuma dis tinção de na
cionalidade, nem de autoridade de pais sôbre os filhos, dos 
poderes públicos sôbre os c idadãos, nem de Deus sôbre os 
homens que v ivem em sociedade . Se tais princípios forem pos
tos em prãtica, necessàriamente se seguirão os mais tremendos 
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horrores >> ( 1) .  Alguns dias mais tarde, ao pedir auxílio em fa
vor do novo Estado da Polônia contra o misterioso poder 
soY iético que se apoderara da Rússia algumas semanas de
po is da últ ima aparição na Cova da Iria, observava profet i 
camen te : « Não é somente a ex istência nacional da Polônia 
que está ameaçada, mas a Europa tôda corre o perigo de so
frer os horrores de próximas guarras >> (2) . 

Enquanto as revoluções fazem· muito barulho, Deus tra
balha paciente e silanciosamente. No mesmo dia em que 
Bento XV dizia essas palavras, 5 de agôsto de 1920, ocorria 
um fato que teria profunda rep0rcussão em Portugal, na de
Yoção de Fátima e especialmente na vida de Lúcia Abóbora. 
Um novo Bispo foi sagrado e c,olocado à fren te da Diocese re
cém -criada de Leiria (incluindo CoYa da Iria, Aljustrel c ou
I ras aldeias da Serra) quo o San to Padre desligara do  Pa
I ri arcado de Lisboa. 

Dom José Alves Correia da Si lva era professor no Sem i
nário do Pôrto quando o Santo Padre o elegeu para êsse cargo 
importante. Nascera perto da Braga em 1877. Era de mediana 
es tatura, moreno e bastanta forte. Os traços eram mais cél ticos 
que latinos, como os de muitos portuguêses do norte. Enco
bria sob a mansidão de um sorriso habi tual certos s inais de  
sofrimento evidentes apenas para os que lhe conheciam a 
história. Dom José sofrera terrível perseguição d urante a Re
pública de 1910. Expulso de seu palácio c jogado na prisão, 
foi aí torturado permanecendo noi te e dia em água gelada. 
P.sses maus tratos causaram-lhe um a ta(1ue de paralisia, que o 
deixou defei tuoso para o resto da vida. A té hoje anda com rlifi
culdade. Recebeu essa cruz com alegria. Tinha especialíssima 
(levoção por Nossa Senhora das Dores . Fizera seis peregrina
ções à gruta de Lourdes, depois de l iberto e, juntamente com 
outros portuguêses refugiados, suplicava que tivesse piedade 
de Portugal. Voltou mais tarde a lecionar em Porto, onde sua 
bela inteligência, suas maneiras corteses e afáveis lhe granjea
ram as mais vivas simpatias de alunos e professôres. Tornou
se  conhecido em Roma pelos artigos sábios e profundos que 
publicava na imprensa católica. 

Um dos primeiros atos do novo Bispo ao chegar à cidade 
de Santa Isabel foi a solene consagração da diocese, na festa 
da Assunção de 1920, à Mãe de Deus. Se havia alguém que 
precisava do auxílio dessa boa Mãe era sem dúvida o novo 

( 1 )  Motu Próprio, Bonum Sane, 25 de julho de 1 920. 
(2) Encíclica, Con vivo Complacimento, 5 de agôsto de 1 920. 
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Bispo. Dez anos de perseguição seguidos de outros mu itos anos 
de condescendência e de indiferença tinham deixado a Igreja 
em péssima si tuação em tôdas essas cidades. Muitos padres 
estavam ainda despojados, exilados, dispersos, s0m recursos. 
A nova d iocese não possuía fundos para construir a arcar 
com outras despesas. Por negligência e ignorância muita gente 
hada abandonado a assistência à Missa e os Sacramentos. 
Até a velha residência episcopal perto da Catedral de Leiria 
havia sido requisi tada para quartel e ou tras serven tias do go
vêrno. O Bispo viu-se obrigado a acomodar-se numa casa par
ticular situada a uma distância bastante inconveniente. 

Como se não bastassem tantos problemas, havia ainda 
êsse caso bastante desagradá,·el de Fátima. Dom José recebeu 
logo após sua sagração a importância de 357 000 réis, reu
n ida por l\bria Carreircl , acompanhada do pedido de empre
gá-la como achasse conveniente. Por êsse tempo chegava de 
Lisboa um delegado do Patriarcado trazendo todo o processo 
referente ao caso. O problema era agora da diocese. O Car
deal Patriarca, sem dúvida, ficou contente de se ver l ine dêle. 

Dom José percebeu q ue era necessário proceder com 
muita prudência. Cartas entusiásticas pediam que reconhe
cesse imediatamente a devoção e queriam construir sem tardar 
um suntuoso templo. Outras pessoas, entretanto, d ignas de  
consideração e respei to, inclusive muitos padres, denunciavam 
o caso como ilusório e falso. Argumen tavam que isso apenas 
fornecia aos inimigos da Igreja. uma arma contra ela quando 
necessitava mais do que n unca de um período de paz para 
se refazer dos estragos da perseguição. Não era fácil tarefa 
para um recém-chegado. Qualquer partido que tomasse seria 
fato sempre mal interpretado. Parecia, porém, que um homem 
como Dom José saberia agi r  sem tardar uma vez que tivesse 
formado a própria opinião sôbre o caso. Que deveria consi
derar? Duas das principais testem unhas já não existiam. 
Lúcia fazia, à primeira vista, péssima impressão e não pro
curava ser insinuante. Finalmente, à vista dos fatos, a história 
parecia estranha e bastantl3 improvável. 

Uma única coisa era eviden te :  precisava ser tomada 
uma providência a respei to de Lúcia Abóbora, o único centro 
da controvérsia e a única testemunha depois da morte de Ja
cinta. Convinha antes d e  mais nada proteger a menina quase 
analfabeta, do perigo de um possível ataque dos sectários que 
negavam a aparição e dos elogios dos d evotos que a queriam 
canonizar. Seria melhor afastá-la por um tempo e mandá-la 



NOSSA SENHORA DE FÂTJMA 171 

para longe da Serra. Se o caso da Fátima fosse devido a uma 
fraude ou i lusão da menina, sua ausência aos poucos poria 
lêrmo a isso tudo . Se, pelo contrário, fosse verdadeiro e a de
voção con tinuasse, uma decisão devia ser tomada. Depois de 
mui tas perguntas, muita reflexão e mais de uma conversa com 
Lúcia e outros membros. da família, o Bispo pediu a Maria 
Hosa que o ,-iesse visi tar em companhia do sua filha. Era a 
festa de Santo Antônio, 13 de  junho· de 1921. 

Depois de uma brevo com·ersa, Dom José perguntou à 
pequena se ela não gostaria do deixar Aljustrel para entrar 
num bom colégio. Lúcia parecell wntente. Quo bom seria ver
s e  l ivre dêsses in terminá,·eis interrogatórios, esquecer as con
t rovérsias, a solidão, as saudades e aprender num ambiente 
novo, a ler e escrever . . .  Por que não ? :Maria Rosa ficou ainda 
mais satisfeita. Os constantes apuros que passava por ter tal 
f i l ha, mesmo depois de comprovadas as aparições, a punham 
fora de si .  Estava sempre imaginando o que iria ainda acon
t ecer. A maneira calorosa com que recebera a proposição, 
l ão pouco l i sonjeira para a filha, espantou a princípio Sua 
Excelência, mas não lhe desagradou. Ficou decidido que Lú
('ia iria para o Colégio das Irmãs Doro téias perto do Pôrto 
e que seria melhor partir sem delongas, dentro de poucos dias. 

« Sim, Senhor Bispo ». 
« E  não deverás dizer a ninguém para onde vais », acres-

centou, com voz calma. 
« Sim, Senhor Bispo ll. 
« No Colégio aonde vais não digas a niguém quem és 1l .  
« Sim, Senhor Bispo ll. 
« Não dirás nada a ninguém sôbre as aparições de  Fá

lima ll. 
« Sim, Senhor Bispo ll . 
De vol ta para Aljustrel, Lúcia e a mãe encontraram-se 

com grupos de peregrinos qul} vol tavam da Romaria à Cova 
da Iria, cantando : « A  v e, Ave, Ave Maria I ll 

Os preparativos foram rápidos. Passou o último dia, 
18 de junho, a fazer uma série de despedidas. Subiu até à 
encosta do Cabeça para contemplar pela úl tima vez o vale 
onde vira o Anjo pela primeira vez . Entrou na gruta, pros
trou-se diante do rochedo onde êle havia ajoelhado e rezou a 
oração que com êle ali aprendera. 

« O' meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos ll, . .  
« Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito ·santo, adoro

Vos profundamente ll . . . Lúcia saltou pelos rochedos e desceu 
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até o declive de Valinhos. Ali na fenda do muro, sob as oli
veiras, encon trou ainda os  restos da azinheira onde pousara 
Nossa Senhora, em agôsto de 1917. l\Iã.os piedosas levantaram 
um círculo de  pedras em tôrno da àrvorezinha, até a altura de  
meio melro. Habitualmente, as  crianças deixavam lá  algumas 
margaridas ou um ou dois vin téns. Lúcia ajoelhou-se e deu 
expansão à dor e ao amor. Como lhe custava deixar êsses lu
gares 1 Já não lhe seria fácil mesmo se apenas se lembrasse 
dos brinquedos e das conversas com Francisco e Jacinta. 

« Terás muito que sofrer. Mas a graça de Deus te con
fortará » . . .  

Desceu pela �strada entre os paredões altos e foi até a 
Lagoa. Talvez lá estivessem mulheres lavando a roupa ou ho
mens dando de beber ao gado, mas Lúcia via unicamente 
Francisco e Jacinta debruçados pura beber a água lamacenta 
do barreiro. Quantas vêzes aí se encontraram a caminho da 
Serra ! 

Não havia n inguém na Cova da Iria 1 Ajoelhou-se sozinha 
junto da pequena azinheira, quase despojada de seus galhos. 
Vira aí cinco vêzes a Mãe de Deus. Vira também nesse mesmo 
lugar Nosso Senhor e São José. A não ser a pequena Ca
pel inha, ainda tudo estava como outrora. A charneca árida e 
ondulada tão distan te e inacessível não deveria jamais inte
ressar os cen tros civilizados. 

O calor es tava abrasante. O céu, intensamente azul. Como 
o mundo podia ser tremendamente deserto 1 

· 

« Sou a Senhora dos Prazeres . . . Sofres mui to ? Não desani
mes. Eu n unca te abandonarei ». 

De caminho para casa, Lúcia parou uns instantes em 
Fátima para rezar pela úl tima vez na Igreja de Santo An
tônio onde fôra batizada, onde fizera a primeira comunhão 
e onde passara tantas horas sozinha com Nosso Senhor. Des
pediu-se de San ta Q ui téria, de Santo Antônio. Ao sair, o 
sino da tôrre começou a repicar o Angelus : « Eis aqui a serva 
do Senhor : faça-se em m im s.:gundo a sua palavra ». 

Atravessou a estrada e d irigiu-.se para o cemitério. Ajoe
lhou-se junto à campa rasa onde repousa Francisco. O sol 
Laixava no horizonte e o velho muro p rojetava uma sombra 
fria sôbre o túmulo e a menina ajoelhada. 

« Adeus, Francisco. Cuida de mim, lá do Céu 1 » 
Descendo as ruas de Aljus trel, foi despedir-se do tio e 

da tia. Foi um instante de tristeza. P.stes dois úl t imos anos 
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tinham sido terríveis para tio Marto e tia Olímpia. Não so
mente tinham perdido Francisco e Jacinta mas Florinda mor
rera em 1920 e Teresa em 1921. Sim, Jacinta tivera razão. 
Quatro filhos mortos no espaço de vinte e três meses 1 Por 
que preço O !ímpia tinha se tornado uma mulher forte 1 

Depois de  uma curta oração no quarto onde morrera 
Francisco, Lúcia foi para. casa, enx\}gando os olhos marejados 
de lágrimas. Encontrou a mãe preparando a ceia. Deveriam 
partir muito cedinho para Leiria, disse Maria Rosa, pois 
n inguém podia saber da partida. A lém disso era uma longa 
,- i agem até o Pôrto. Manuel Carreira viria buscá-las em seu 
< 'arro. 

Lúcia correu até o poço para contemplar pela última vez 
o céu por entre as rendas das fôlhas das figueiras. A noite 
eslava linda e serena. Crivada d e  estrêlas. « As candeias dos 
anjos », parecia ouYir Jacinta dizer. 

A mãe chamou-a para. a ceia. 
Mais tarde foi ao curral. H.estavam apenas dois ou três 

C 'Or<.leirinhos. O rebanho tinha sido vendido. « Adeus, meus 
amiguinhos », balbucio u acariciando as cabeças lanudas. Vol
tou correndo para casa. Lembro u-se da corda velha que Ja
c in la lhe entregara antes de ir pa.ra o hospital e queimou-a. 
Era hora de dormir. 

As duas horas da madrugada, a mãe chamou-a. Tio Car
reira já estava à porta esperando por elas. A lua brilhava tanto 
rrue empalidecia as estrêlas. Pairava por sôbre a Serra um ar 
de palpi tante mis tério . « A  candeia de Nossa Senhora )>, como 
Jacinta diz ia. Adeus, adeus 1 Alcançaram logo a estrada que 
passa por Chainca e Santocico e vai até Leiria. 

Na altura da. Cova da Iria, Lúcia pediu : « Vamos parar 
:1qui  um pouco para rezar um têrço ». 

Os três desceram do carro e entraram na Capela. Uma 
lfunpada de azeite queimava aos pés da estátua. Puseram-se 
de joelhos c rezaram as cinco dezenas. 

« Não desanimes. Eu nunca te abandonarei ». Mas Lúcia 
d10rava ao contemplar pela última vez a azinheira que bri
l hava tão intensamente, envôlta na luz diáfana da lua. 

Deviam partir. Restavam ainda nove horas de viagem. 
Ao luzir da madrugada já estavam além de Batalha, em meio 
do pinheiral e dos olivedos. As onze horas chegaram a Lei
ria onde os esperava uma senhora a mandado do Senhor 
Dispo.  
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Três horas mais tarde, Lúcia tomava o trem para Alfa· 
relos e daí para o Porto . Maria Rosa acompanhou-a até a 
hora da partida. Lágrimas escorriam pelas faces rudes. « Adeus, 
adeus I » O trem partiu com forte ruído. 

Lúcia Abóbora desaparecera dll Fálima e do mundo que 
conhecera. Segundo parecia, estava encerrado o episódio de 
Fátima. 



CAPITULO XVIII 

Começara a Missa quando Lúda · e  a companheira che
garam no dia seguinte bem cedinho ao Asilo das Irmãs do 
Santa Dorotéia, em Vilar, subúrbio do Pôrto. Levaram-na ime
diatamente para a Capela . Ficou contente de poder comungar 
e recolher-se um pouco, depo is de uma noite de viagem. As 
abóbadas do te to eram azuis salpicadas de estrêlas de ouro. 
Sen tiu-se mais à Yontade. Parecia estar na Igreja de Fátima. 
Terminada a Missa, acompanhou a porteira até à Sacristia 
onde foi apresentada à :Madre S uperiora c ao Capelão. 

Essa camponesa de quatorze anos, cansada, casmurra, 
a olhar de esguelha, sobrancelhas espêssas, lábios grossos e 
partidos a exprimir enfado, desagradou completamente a Ma
dre Superiora. Recusara recebê-la a princípio, declarando 
formalmente ao Senhor Bispo que não desejava ter simplórias 
em casa para que se não tornasc;em simplórias as outras. 

« Sim, é uma simples », dissera Dom José, « mas não creio 
que vá achá-la simplória. E desejo que a pequena fique aqui 
por uns tempos ». Ao observar a menina, arrependia-se a Re
n�renda Madre de não ter sido mais firme em recusar o pedido 
do ex-professor do Seminário do Pôrlo. Mas havia dado a 
palavra e começou por satisfazer lodos os desejos de S. Ex
celência. 

« Quando lhe perguntarem como se chama », disse, « res
ponda : Chamo-me Maria das Dores ». 

« Sim, Reverenda Madre ;>. 
« Quando lhe perguntarem de onde é, d iga : Sou de perto 

de Lisboa ». 
« Sim, Reverenda Madre ». 
« A  respeito do que se passou em Fátima, nunca fale disso 

a n inguém, nada pergunte, nada responda ». 
« Sim, Reverenda Madre ». 
« A  ninguém, ouviu ·1 » 
« Sim, Reverenda Madre ». 
« Não irá passear com as outras meninas, mas não dirá 

por que não vai, entende? J> 
« Sim, Reverenda Madre ». 
« É SÓ ». 
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Mostraram à novata o seu lugar e deram-lhe um uniforme 
de riscado branco e prê lo como usavam as outras. Chamava-se 
agora Maria das Dores. Teria preferido Maria de  Jesus, pois 
fôra batizada Lúcia de Jesus ». Mas paciência I << Terás muito 
que sofrer ». Isto era apenas o prin cípio. 

Durante quatro anos consecutivos l\laria das Dores levou 
a vida calma e regular de um colégio de nível médio. Todos 
os d ias depois da Missa matinal, sucediam-se as aulas, os re
creios, o trabalho manual e as orações. Aprendia também boas 
maneiras, quebrava a cabeça com declinações e conjugações 
para memorizar e fazia pequenos disc ursos. Com o correr 
do tempo, aprendia também costura, bordado, dacti lografia, co
z inha. Serv-ia no refei tório, lav-av-a o chão, brunia metais .  Sem 
dúvida cometia mui tos erros o passara por muitos desgostos 
até ajustar-se completamente a essa ro t ina tão diferente da 
que levava em Aljustrd. Depois de algum tempo, foi per
dendo os modos bruscos e violentos e tornou-se aluna correta, 
obedien te e até mesmo brilhante. 

Nunca revelou sua identidade durante êsses quatro anos. 
Nunca se referiu a Fátima. Nêm mesmo à mãe, que a visi
tara por duas vêzes : uma no Pôrto, e outra, num convento da 
ordem, em Braga. Ninguém, absolutamente ninguém entre as 
companheiras e entre as religiosas, suspeitava sequer quem 
era ela. A Madre Superiora seguira à risca as instruções elo 
Bispo. Compreendeu perfeitamente por que era preciso que o 
fizesse. Se se verificasse que as aparições tinham sido ilusó
rias (explicou mais tarde), Lúcia iria ao poucos esquecendo 
isso tudo, e melhor seria que assim se passasse. Se fôssem 
reais, ela nunca as haveria de esqueoer, fizesse o que se fizes
se. Mas estaria assim preservada do orgulho e dos elogios até 
que atingisse certo grau de  maturidade. A própria menina en
tendia a necessidade de se prooeder assim. Tinha às vêzes a 
impressão de que Lúcia Abóbora fôra apenas uma menina 
com quem sonhara. Pensava como se fôsse naturalmente outra 
pessoa, Maria das Dores. Se, de vez em quando, algum jorna
l ista, investigando os fenômenos de Fátima, indagava na porta
ria do convento se estava ali uma menina chamada Lúcia, re
cebia a resposta sincera da porteira : « Não, aqui não existe 
Lúcia nenhuma ». A filha dos Abóboras tinha morri do para 
todos os efei tos. 

Havla, en tretanto, muitas compensações nessa existência 
solitária. Para o observador desatento, o Asilo de Vilar pareoe 
um edifício amplo situado numa ladeira, em bairro barulhento. 
TJm seminário austero de um lado e uma fábrica de outro.  O 
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cemitério ficava ali bem perto. Era porém hom diferente a im
pressão se alguém atravessassa o edifício tranqüilo o subisse 
o morro de outro lado. Encontrava aí o jardim escondido dos 
olhares indiscretos dos profanos como os segredos do Rei. 
Santa Dorotéia, - padroeira dos horticul tores - ficaria bem 
satisfei ta se visse aquêles seis jardins variegados e perfumados 
onde desabrochavam as mais vistosas flows de  côrcs indes-
critíveis. 

· 

Das janelas mais altas também se descortinava uma vista 
magnífica sôbre os morros das proximidades. Via-se também o 
Hio Douro, como uma serpente de prata, a deslizar mansa
mente ao terminar seu curso pelas montanhas da Espanha e 
despejar-se no Pôrto onde navios de tôdas as nações se encon
travam. Era emocionante contemplar, lá ao longe, o pinhal 
de Cavaco, e, além da língua de terra amarela, que contornava 
a baía, o espe láculo encantador do sol a -dardejar os raios de 
ouro sôbre o imenso Atlântico azul ! O oceano sempre lhe tra
zia à mente « a  grandeza e o poder de Deus ll . 

A rotina conventual parece opressiva para as pessoas do 
mundo, mas para os que a aceitam livremente torna-se agra
dável e deliciosa. Lúcia aprendera a gostar dessa regularidade. 
Estava l ivre dos incidentes e contratempos inevitáveis da vida 
de família. Vivia unicamente no presente, deixando o passado 
c o futuro nas mãos de Deus. Começou a amar essas boas re
ligiosas que se dedicavam tanto para que tivesse urna boa edu
cação. Estava livre das perguntas curiosas dos peregrinos e 
dos vexames diários de .Maria Rosa. Aqui também se cometiam 
faltas. O efeito, porém, era diminuído pelas orações e pelo 
tato firme da boa superiora. Aqui no convento havia paz. 
Lúcia estava bem contenta de ter sido mandada para essa casa 
abençoada. 

As religiosas descobriram logo, como mui tas outras pes
soas, que a primeira impressão que causava Lúcia parecia ser 
desfavorável talvez porque sua humildade a preGervava de 
procurar agradar. Como dissera o Senhor Bispo, sua simpli
cidade não era a d·e uma simplória . Apreciavam a pronta obe
diência da menina, a generosidade e a complacência que deno 
tava em se sacrificar sempre pelos outros e sua extraordiná
ria devoção pela .Mãe de Deus. Parecia estar sempre ocupada 
com a presença de Deus, mais que as outras meninas de sua 
idade, mesmo se estivesse entretida com o que quer que fôsse. 
Gostava de passar os momentos livres na capela, em vez de fi
car a brincar ou a conversar com as outras. Leu o releu a tra
dução portuguêsa da « Histo ire d 'une âme ll, a autobiografia de 
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Santa Teresinha do Menino Jesus, beatificada em 1923. As 
próprias experiências de Lúcia a ajudavam a compreender o 
desejo de  sofrim�n to man ifestado em passagens como esta : 
« l\feu coração comove u-se  ao pensar nas horríveis torturas 
que os Cristãos terão d e  sofrer no tempo do Anticristo, e al
mejei sofrê-las tôdas. Abre, ó Jesus, o Livro da Vida onde es
tão escritos os feitos de todos os Santos :  tudo o que aí está es
crito eu desej�í fazer por Ti » (t) .  Entretanto, como a Florzi
nha de Lisieux, Lúcia compreendera que sua vocação não 
seria o martírio mas, sim, o amor. Outro santo de sua predi
leç-ão era o jovem Jesuíta São João Berchmans, que deixou tão 
perfei to exemplo da vi rtude da obediência e da fidelidade às 
pequeninas coisas praticadas heràicamente. « Gos to dêsses dois 
santos », dizia, « porque os posso imi tar ». Após quatro anos 
dessa v ida de estudos, oraçõas e trabalhos no Pôrto e em ou
tros colégios da ordem, Lúcia tornou-se uma moça bem cons
tituída, nos seus dezoito anos. Chegara o momento de deci
dir  o que faria na vida. Não desejava vollar para o mundo. 
Talvez fôsse seu amor por Santa Teresinha que t ivesse des
pertado em seu coração a vontade de ser carmelita descalça. 
Mas a Madre Superiora dissuadiu-a disso. Tivera duran te todo 
êsse tempo ocasião de estudar Lúcia. « Não tens bastante 
saúde para tais austeridades, filha. Se realmente tens voca
ção, escolhe outra ordem qualquer, cuja regra seja mais sim
ples ». Lúcia aceitou essa opin ião com a habi tual humildade 
com que recebia os desígnios de Deus . Depois de refletir um 
pouco, pediu para ingressar no Instituto de Santa Dorotéia. 

« Por que desejas ser Dorotéia ? )) pergun tou a .Madre Pro
vincial. 

« Para ter mais tempo livre para poder ir rezar na 
Capela ll. 

A Madre provincial preferiu que se espterasse ainda um 
ano. Ao cabo dêsse tempo, como continuasse com o mesmo 
desejo, recebeu-a como postulante. Isto se passou em 1925, 
no convento de Tuy, situado na fronteira com a Espanha. 
Nesse mesmo ano, fôra canonizada Santa Teresinha. 

Em novembro do ano seguinte, 1926, Lúcia era noviça . 
Em 1927, tivera duas visões. Nosso Senhor apareceu-lhe 
para confirmar o pedido de Sua Mãe, rela tivo à devoção ao 
Imaculado Coração de Maria. Permi tiu-lhe também que reve
lasse certas coisas, mas não o último Segrêdo de julho, é claro. 
Em novembro de 1928 pronunciou seus primeiros vo tos como 

( 1 )  Obra citada, cap. XI. 
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irn1ii. conversa. Somente s.:is anos mais tarde, no dia 3 de ou
tubro de HJ34, pronunciou os vo tos perpé tuos. A mãe de 
Lúcia, duas de suas irmãs e uma amiga vieram de Aljus trel 
para assis tir a êles. Havia treze anos quo nii.o via a mãe. Maria 
Jlosa escrevêra três vêz.:s perguntando que presente ela dese
java lhe levasse no dia de sua profissão . Na terceira vez, Lú
c ia respondeu : « Tragam-me alg umas flores e abelhas da 
Serra ». Maria Rosa satisfez-lhe o .desejo. V cio com uma bra
çada de flores perfumadas o um fa,·o de mel cheio de abelhas, 
cuidadosamente arrumado. Era isso um simbolismo apenas, 
ou era a Irmã Maria das Dores bastante humana para abor
recer um pouquinho a mãe em represália dos ralhos e im
pertinências dos tempos passados ? Talvez quisesse apenas 
poupar-lhe despesas, que sabia lhe seriam pesadas. 

Desde 1934, Irmã Dores - como era habitualmente cha
mada no convento - desempenhou tarefas h umildes nas vá
rias casas da ordem. Ouviam-na mui tas vêzes cantarolar bai
xinho ao esfregar o soalho, servir a mesa ou descascar batatas. 
l\Ias para ela os momentos mais felizes eram os que podia pas
sar d iante do Santíssimo Sacramento. Não precisava de ima
gens para despertar-lha a de,·oção. Costumava rezar com a 
raheça inclinada, as mãos abertas cruzadas sôbre o peito. As
sim fica,·a horas e horas às vêzes a no i le tôda quando o per
mitiam. 

Ccrla ocasião ela c ou t ra Irmã Conversa andavam do con
vento em Tuy, Espanha, pela ponte internacional para fazer 
eompras em Valença, que fica em t erritório português. Encon
traram, na extremidade da pon te, três senhoras que as fize
ram parar para obterem informações : « São Irmãs Dorotéias ? 
Do convento de Tuy ? Oh, que bom ! famos até lá. Ouvimos 
dizer que está lá a Lúcia, a que viu Nossa Senhora em 
Fátima ! »  

As duas Doroléias entreolharam-se. 
« E' verdade que ela está na Espanha, não é ? » 
« Não, Senhora, acho que não », d isse Irmã Dores. 
« Tenho absolut.a certeza que está agora em Portugal ». 
« Oh ! »  
Quando as senhoras se foram, Irmã Maria das Dores 

pôs-se a rir às gargalhadas tal como fizeram as três crianças 
quando pularam um muro, em 1917, para fugir de pergWltas 
indiscretas. 

Até aquêle momento o segrêdo sôbre seu passado e sôbre 
os acontecimentos de Fátima não tinha sido revelado. Na 
noite de 25 de janeiro de 1938 (festa da conversão de São 
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Paulo) a jovem irmã conversa v i u  ela janela de sua cela o céu 
todo em chamas. A imensa ahóhacla celes t e  ard ia  sinis tramente 
c o fulgor dêsse fogo vermelho d urou de nove horas da noite 
até duas horas da madrugada . No dia seguin te, os jornais de 
tôda a Europa comentavam o fat o. O mundo inteiro vira êsse 
espet áculo clescle o Mar do Nort e  :dé o Adriático.  No sul 
de Alemanha causou pânico entre algumas populações cató
licas. Em Friburgo, na Suíça, o céu parecia uma fornalha. O 
mesmo fulgor s inistro foi observado na Bélgica, na Espanha, 
na Hungria, na Noruega, na I tália, na Polônia e na Grécia. 

Irmã Maria das Dores compreendeu imediatamente que 
êsse era o s inal predi to por Nossa Senhora, na Cova da Iria, 
no d ia 13 de julho de 1917. « Quando vires uma noi te ilu
minada por uma luz desconhecida, fica sabendo que é o gran
de  sinal que Deus dá de que vai punir o mundo dos seus cri 
mes por meio da guerra, da fome c da perseguição à Igreja e 
ao Santo Padre. Para imped ir isso, virei pedir a consagraçào 
da Rússia ao meu Imaculado Coração c a Comunhão repara
dora dos primeiros sábados » . 

E i-lo, enfim I Estava próximo I Permi tiram s�m dúvida à 
Irmã Maria das Dores que confiasse seus receios ao Bispo de 
Leiria, sem demora. Ela o fêz a tempo. Temos certeza. disso 
pela carta que enviou de  Tuy em 8 de agôsto de 1941 : 

« Vossa Excelência se recorda que há alguns anos atrás 
Deus enviou êsse sinal que os astrônomos denominaram Au
rora Boreal. Se observassem melhor veriam que da maneira 
como apareceu não se podia tratar dessa aurora. Mas pode 
ser que Deus quisesse dessa maneira fazer-me compreender 
que S ua Justiça estava pronta para deixar a desgraça cair sô
bre as nações culpadas . Pedia dêsse modo com insistência a 
Comunhão Reparadora dos Primeiros Sábados e a consagração 
da Rússia. A finalidade disso é pedir perdão e m isericórdia 
para o mundo todo mas especialmente para a Europa. Na sua 
infinita misericórdia, Deus me faz sentir que êsse momento 
terrível se aproxima. Vossa Excelência sabe muito bem como, 
na ocasião oportuna, eu o avisei. As orações e os sacrifícios 
que se fizeram �m Portugal ainda não bastaram para aplacar 
a Justiça Divina. Foram feitos sem contrição ou arrependi
mento. Espero que Jacinta esteja rezando por nós, lá no 
Céu » (1) . 

Pio XI foi sem dúvida informado a respeito d isso. Irmã 
Maria das Dores escreveu ela mesma uma carta endereçada 

( 1 )  Memórias, 1 1 1, póg. 7. 



NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 181 

ao Papa. Essa carla não foi publicaria, mas pessoa digna de 
crédi to afirma que viu a cópia da missiva, no princípio de 
1 !)39. Ignora-se se o Santo Padre acreditou, ou não, no opi
súdio de Fátima. Talvez a última doença e muitas preocu
pações angustiosas o levassem a protelar a consideração sôbre 
o assunto até os últimos meses de sua vida. Não sei. Em 
princípios de 1939 falecia o Santo Padre e todos se recor
dam que, em setembro dêsse mesmo- ano, a Segunda Guerra 
Mundial se desencadeava na Polônia. S talin instigou a Revo
lução Espanhola como um prelúdio. Penni tiu em seguida 
a Hitler a destruição de um país católico do este. 

« Vim para pedir a consagração da Rússia ao meu Ima
cu lado Coração e a Comunhão Reparadora nos primeiros 
sábados. Se atenderem ao meu pedido, a Rússia se converterá, 
c lerão paz. Se não, espalhará os seus erros pelo mundo, 
promovendo guerras c perseguições à Igreja. Os bons serão 
martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer. várias 
nações serão aniquiladas ». 



CAPITULO XIX 

lnui"t l\Ia ria das Dores não ficou muito tempo assustada 
com a l u z  es tranha. Percebia através dos acontecimentos dia
bólicos que se davam na Europa a realização da predição. 
Mas sabia também que Nossa Senhora prometera que nunca 
a abandonaria e sairia vencedora por fim. Enquanto os ho
mens de Estado lutavam e tombavam, enquanto a flor da mo
cidade era cei fada, enquanto cidad<3s antigas peveciam em cha
mas, a irmã conversa de Santa Dorotéia se entregava como de 
costume ao,; seus afazews o orações. Muitas vêzes o sofri
men to a visitava. Soube da morle de sua mãe na festa ele Nos
sa Senhora do Carmo, em 1942. A regra estrita ele certas 
ordens não permite a seus membros que saiam para assis
tir aos funerais dos parentes. Isto deve ter aumentado a dor 
de uma filha que esquecera de há muito as severidades da 
pobre Maria Rosa. Há também, na vida de convento, mui tas 
alegrias verdadeiras. Uma delas sem dúvida eram as boas no
tícias que vinham de tempos em tempos da Cova da Iria. 

Desde sua parlida, em 1921 a devoção crescera enorme
mente. A atitude do Bispo foi alentadora desde o início . Di
zem alguns que êle recebera uma mcmsagem secreta de Nossa 
Senhora, por intermédio de Lúcia. Outros insistem que êle 
se rendeu depois quo viu uma chuva de flores cair na Cova 
da Iria. A repugnância que tem em falar de si e em permitir 
uma aproximação de Irmã Maria das Dores, d ific ultam a pes
quisa da verdade exata. Seja como fôr, o fato é que quatro 
meses apenas depois da partida de Lúcia, penuiliu que se cele
brasse uma Missa na Capela das aparições, o auquiriu os ter
renos circunvizinhos pertencentes aos Abóboras o o utros pro
prietários. Em novembro do mesmo ano ( 1921),  mandou abrir 
um poço nas proximidades da Capela a fim de recolher as 
águas da chuva para o serviço dos peregrinos. Ficou profun
damente impressionado quando jorrou do wlo pedregoso uma 
água cristalina, tão abw1da.nte que chegou a encher trinla o 
seis barris. Continua até hoje a abastecer os camponeses das 
redondezas, e é fonte de saúde para inúmeros do-cntes. 

Ao iniciar o processo canônico no ano seguinte, o Bispo 
escreveu : « Das três crianças que afirmavam terem sidQ fa
vorecidas com a aparição, duas faleceram antes de minha che
gada a esta diocese. Questionei por diversas vêz·es a única 
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sobrevivente. Suas respostas o seu testemunho são simples 
e sinceros e não descobrimos nêles nada que se opusesse à 
Fé e à Moral ».  A fim de se certificar da natureza dêsse poder 
de atração de uma menina ignorante do quatorze anos capaz 
de arrastar tanta gente para o local (principalmente em sua 
nusência), designou uma comissão encarregada de invest igar 
êsses fatos. 

Pediu ao povo que fornecesse tôdas as informações pos
síveis favoráveis ou desfavoráveis a fim de tentar descobrir 
a existência de um encanto natural, nessas paragens tão áridas 
c remotas. 

O número de peregrinos aumentava cada vez mais. O Car
deal Mendes Belo, que se rira do caso, em 1918, mudara de 
opinião antes de morrer, ·em 1922, e lamentava que não lhe 
fôsse mais possível ir a Fátima. A oposição illlflexível do 
govêrno e dos liberais de Santarém serviam apenas para au
mentar o número de devotos e avivar-lhes o fervor. No dia 
G de março de 1922, por exemplo, a Capelinha foi des truída 
por quatro bombas. O al tar e o oratório escaparam porque a 
quinta bomba não explodiu. E, no dia 13 de maio seguinte, 
sessenta mil devotos reunidos, a despeito da mobilização da 
G uarda Republicana ordenada pelo Governador de Santarém, 
fizeram solene e humilde reparação pelo ultraje . Em 1927, 
o Bispo presidia à peregrinação pela primeira vez. No ano 
s·eguinte, êle acolhia trezentas mil pessoas num mesmo d ia. 
Em 1930, aceitou e reconheceu oficialmente a devoção, inci
tando o povo a mostrar sua gratidão para com a Mãe de Deus, 
pela pureza e sinceridade de suas vidas. Em 1931, uniu-se 
a todo o Episcopado Português, inclusive o novo Palriarca, 
Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, para prestarem solene ho
menagem a Nossa Senhora de Fátima. 

Entrementes, registravam-se centenas de curas milagro
sas : tuberculoses, mal de Pott, cegueiras, surdez, meningites 
cerebrospinais, câncer, paralisia e muitas outras doenças, das 
quais o Padre Fonseca apresenta ampla documentação e por
menores em seu livro. Foi enorme a sensação causada, em 
junho de 1946, pela cura instantânea da senhora Maria 
José da Silva, de Tomar, tuberculosa já há muito tempo. No 
dia 13 de setembro seguinte, em plena procissão, um moço 
paralítico jogou fora as m uletas c começou a andar perfei ta
mente pela primeira vez. Foi saudado pela multidão. Homens 
e mulheres choravam de alegria, entre êsses a ex-rainha da 
I tália, acompanhada de sua filha. Contam-se também aos 
milhares os milagres de ordem moral : conversões, pecadores 
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inveterados que voltaram a praticar a religião, lares desfei
tos que se restabeleceram. 

Os portuguêses atribuem a Nossa Senhora de Fátima as 
bênçãos espirituais e materiais que têm chovido sôbre o 
país nestes últimos anos. A República, que d urante tanto 
tempo perseguira a Igreja e os peregrinos de Fátima, desa
pareceu com a anarquia de 1926. Entre estrondosa aclama
ção popular, três generais se apoderaram do govêrno e, de
pois de algumas modificações, o entregaram à ditadura de 
Salazar, que até hoje governa a nação. Não é da alcada dêste 
trabalho emitir opinião sôbre r·egimes políticos. E' inegável 
porém, que o atual govêrno de Lisboa, apesar das censuras 
que lhe fazem, conseguiu manter a ordem e a paz. Daí por 
d iante a Igreja, purificada pelas perseg uições, teve tempo 
para se restaurar e tomar novo impulso. Construiu seminários, 
preparou nova plêiade de padres fervorosos e conseguiu o 
retôrno de muitos católicos relapsos ao seu seio. Continuam 
a ser notáveis os progressos em todos os setores, sob uma 
nova e v igorosa hierarquia. 

Entr·etanto, é ainda bem justificado o reoeio da Irmã Ma
ria d as Dores de que o povo não tenha feito bastante pe
nitência a fim de reparar as blasfêmias ·e indiferenças dos 
tempos passados. · Depois de tôdas as maravilhas de Fátima, 
dos 8 000 000 de portuguêses apenas 4 000 000 são católicos, 
no verdadeiro sentido da palavra. Existem apenas pouco mais 
de  3 000 . padres, aproximadamente um para 1 300 fiéis. O 
Pároco de Vimieiro, terra natal de Salazar, contou-me que, 
dos seus 1 200 paroquianos, apenas uns 150 assistem à l\ilssa 
aos domingos. Nas grandes cidades, é ainda considerável a 
atividade dos anticlericais e comunistas. As Igrejas fecham
se ao pôr do sol, com receio de profanações. Religiosas 
não ousam aparecer nas ruas com seus hábitos. E o go
vêrno de Salazar detém ainda algumas das propriedades da  
Igreja, confiscadas pela República. O Presidente Salazar l i
mita suas práticas religiosas ao mínimo indispensável. Um 
de seus auxiliares disse-me com razão : « E' um êrro chamarem 
nosso regime de  católico. Somos neutros em relação à Igreja ». 
Essa neutralidade é eficiente de certo modo. Onde quer que 
a Ação Católica tente auxiliar os operários mal remunerados 
e mal alimentados, recebe insinuações em têrmos inequívocos, 
mostrando a oonveniê:ncia de limitar seu trabalho nos domínios 
« espirituais ». Ainda não é possível a aplicação dos prineí
pios das grandes encíclicas d e  Leão XIII e Pio XI. Não é per
mitido dirig irem um apêlo efetivo para o povo das cidades. A 
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« VOZ DE FATE\IA ll luta sàzinha contra o impcno financeiro, 
dirigido de Londres, quando denuncia os ricos que remuneram 
mal os operários, de incitarem o movimento vermelho que 
temem. 

O povo e o clero estavam satisfeitos com a l iberdade que 
desfrutavam e esperavam com o correr dos tempos ampliar 
as suas conquistas. Rejubilavam-se especialmente por ter o 
país escapado dos horríveis acontecilnentos da Espanha em 
1936. O terror já começava a espalhar-se pela península portu
guêsa em junho de 1936, quando o Bispado Nacional fêz um 
Yoto solene na Cova da Iria, em maio dêsse ano. Se Nossa Se
nhora protegesse o país da guerra e das revoluções, todos os 
bispos portuguêses viriam agradecer-lhe publicamente. Cum
priram a promessa com a grandiosa peregrinação nacional rea
lizada em 13 de maio de 1938, entre aclamações de indescri
tível alegria. 

Manifestações idênticas foram levadas a efeito nos anos 
subseqüen tes quando se certificaram de que Nossa Senhora de 
Fátima haYia preservado Portugal da Segunda Guerra Mun
dial, como ·prometera às crianças. Por ocasião do vigésimo 
quarto aniversário das aparições, em maio de 1942, o Smlto 
Padre Pio XII enviou um telegrama abençoando todos os pem
grinos e Portugal inteiro. Antes do fim dêsse mesmo ano, con
sagrou o mundo todo ao Imaculado Coração de Maria, em 
Homa, com a presença de 40 000 pessoas. U ltrapassou, assim, 
as fronteiras da Serra de Santa Maria a devoção de Fátima, 
que se tornou mundial. 

Para I rmã Mari<t das Dores êsse fato era a realização da 
profecia de Jacinta, vinte e cinco anos antes : « O  Santo Padre 
numa Igreja estava d iante do Imaculado Coração de Maria, 
rezando, e muita gente rezando com êle ll. Era também mais 
um passo para a realização do desejo de Nossa Senhora, se 
bem que o Santo Padre não t�nha mencionado especialmente 
a Rússia. Em sua oração êle se refere aos « povos separados 
de nós pelo êrro e pelo cisma, especialmente aquêl� que Vos 
dedica especial devoção, aquêle em que não há miserável 
choupana que não conserve a imagem venerável, talvez hoje 
escondida, mas que será mostrada em melhores d ias ll . A con
sagração pública da Rússia ainda não foi feita. 

Irmã Dores não é apenas a última testemunha sobrevi
vivente. E' também a única pessoa do mundo depositária do 
último Segrêdo do qual nada se sabe a não ser que trará tris
teza para uns e alegria para outros. Contou-me, em Portugal, 
alguém da mais absoluta confiança que, por ocasião da grave 
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moléstia qu� pusera hmã Dores em perigo de morte, o Bispo 
insistira que escrevesse o Segrêdo. Isso foi feito e colocado 
em envelope selado. 

Se não é possível verificar tal fato, o mesmo mistério não 
paira sôbre as Memórias que ela escreveu a pedido de Dom 
José para conservar a narração dos acontecimentos de  1917. 
Essa relação escri ta em caderno pautado comum, com cali
grafia regular, precisa, n í tida, revela uma personalidade sadia 
e bem equil ibrada. E '  interessante comparar essas notas com 
o manuscrito de Santa Ter·esa de Jesus, conservado no Escu
rial. Ambos foram escritos ao correr da pena, com a intenção 
de transmitir a verdade, não visando efeitos literários. Nem 
apresentam rasuras ou outras irregularidades que poderiam 
trair tendências psiconeuróticas. E, se Irmã Dores não tem a 
individualidade, a grandiosidade de  estilo, o verdadeiro gênio 
da mística espanhola, ao menos não descuida a gramática e a 
pontuação I 

O primeiro relatório, escrito om 1936, contém muitos dos 
incidentes aqui narrados, além de uma pequena poesia em 
memória da « querida Jacinta », calcada nos moldes líricos 
de Santa Teresa : 

Oh I tu, que na Terra, 
Passaste voando, 
Jacinta querida, 
Numa dor intensa, 
.Jesus amando, 
Não esqueças a prece 
Que eu te pedia. 
Sê minha amiga, 
.Junto do trono 
Da Virgem Maria. 

Lírio de candura, 
Pérola brilhante, 
Oh I lá no Céu, 
Onde vives triunfante, 
Serafim d 'amor, 
Com teu irmãozinho, 
Roga por mim, 
Aos pés do Senhor I 

Esta Memórw termina com um pedido. Se o Bispo pua li
car o que ela escreveu, que não diga nada de sua « pobre e 
miserável pessoa )>. Assegura-lhe também que, se fizer queimar 
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o caderno sem l er, �la ficará m u i to contente porq ue escrc\'Cra 
únicamente por obediência. 

Foi na segunda Jlemória, datada de 1937, que Irmã Dores 
se refere por acaso ao Anjo da Paz. Foi como o cstronuo do 
uma bomba depois  de vin te e um anos de silêncio. Em certos 
meios, provocou consternação e até mesmo ind ignação . Como 
podia ser isso ? Que i ria pensar o povo? Um vis i tante autori
zado chegou mesmo a d izer : « Irá dar muitas voltas no P urga
tório, Irmã, por ter ocultado uma coisa dessas durante tanto 
tempo ! » 

G Não tenho o mínimo mêdo do Purga túrio nesse ponto », 
replicou, calma. 

« Sempre agi sob a obediênr,ia c não há castigo para a 
cJ ! JcJiencia » ( 1 ) .  O fato é tf ue, s0 a h i stória de Anjo descon
t.;ertou muitas pessoas, serviu também para comprovar a cren
ça de outras. uma pseudomística ou impostora, por mais há
bil que fôsse, não teria tanta desconfiança de si p rópria o nüo 
temeria tan to acrescen tar alguma coisa ue menos exato mui 
tos anos depois. E uma psiconeuró t iea que sofresse de i lu
sões, teria tido outras alucinações durante êsse tempo toJo. 
Além d isso, seus superiores e companhei ras süo unân imes 
em afirmar que sempre foi uma religios�t perfeitamente nor
mal, e nunca mani festo u  inclinação para ala rdear suas ex
periências espirituais. 

A terceira Memória, escrita em agôslo ue 19-!1, contén1 
mais amplos pormenores sôi.Jre Jacin la, e relata o apareci
mento da luz estranha do d ia 25 de janeiro de 1938. 

Quando o Bispo pediu um relatório definitivo, Irmã Do
res retirou-se num só tão do conven to de Tuy, na manhã de 
8 de dezembro de 1941, e, depois de rezar muilo para obter 
a graça de contar tudo muito exatamente e em ordem, começou 
a escrever. Sentada numa mala, junto a uma janelinha, tomou 
um maço de papel no colo e relatou no seu quarto manuscrito 
as palavras exatas do Anjo e da Senhora dos Prazeres, com tô
das as circunstâncias de que pôde recordar-se das sucessivas 
aparições. Os capítulos iniciais em que ela consulta o Novo 
Testamento, mais de uma vez, à procura de luz, são um tanto 
longos e menos espontâneos. Um pouco sem querer, ela tal
vez aí s e  emocione. Mais adiante, porém, a narração prossegue 
suave e objetiva. Antes de terminar aponta certos erros que 
encontrou nos mais conhecidos livros sôbre as Aparições de 
Fátima. 

( 1 ) Memórias. IV, póg. 30. 
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« Não, não está », replicou com segurança. <<  A fórmula cor
reta é a que escrevi no meu relatório da aparição de 13 de ju
lho : « O  meu Jesus, perdoai-nos e l ivrai-nos do fogo do infer
no ; leva i as alminhas tôdas para o Céu, principalmente aque
las que mais precisarem ». 

« Já leu as obras de Santa Teresa de A vila? Estava pen
sando justamente na descrição que ela faz da luz incriada no 
;< Libra de su vida ». 

<< Não. Ouvi apenas lerem no refei tório certas passagens ». 
« Tevo alguma revelação de Nossa Senhora sôbre o fim 

do mundo ? »  
« Não posso responder a essa pergunta ». 
« Certas pes·soas pensam que a visão ele Jac inta relativa à 

persegui ção do Papa se refere a um Pontífice em part icular. 
Pensam mesmo que seja o Papa a tual que ela viu ». 

« Jarinta disse que era um Papa. Não há nada que indique 
'lualquer Papa em particular ». 

« Por  que nada disso a respe i to do Anjo da Paz, por tan
tos anos ? »  

<< Ninguém me mandou. Es lou sob regra de  obediência. O 
padre a quem conte i  o fato naquela orasião disse-me que nun
ca mais falasse nis.�o. E nunca falei até que o Senhor Bispo 
me mandasse t udo escre\-er ». 

Explicou os diferentes efei tos das apariçõ�s do Anjo e d e  
Nossa Senhora, e m  têrmos muito semelhantes aos que usa em 
suas Memórias. Gosta muito do usar palavras ta is  como << ín 
timo » e « intenso ». Suas lembranças são c laras e precisas. 

« O  Anjo nos deixava exaustos, desamparados, abatidos e 
perdíamos a noção das coisas d uranto horas. Nossa Senhora 
sempre nos deixava leves e alegres ». 

Abordamos finalmente o assunto importante do segundo 
segrêdo de julho, sôbre o qual  surgiram tantas versões d iferen
tes opos tas. Lúcia deixou claro que Nossa Senhora não pediu 
a consagração do mundo ao seu Imaculado Coração. Não co
mentou, é claro, o fato de  ter o Santo Padre Pio XII consagra
do o mund·o e não a Rús8Ü em 1942. Nossa Senhora pedira a 
consagração da Rússia. Mas continuou com deliberada ênfase : 

<< O que Nossa Senhora deseja é que o Papa e todos os  
Bispos do mundo consagrem a Rússia ao seu Imaculado Cora
ção, num dia especial. Se isso fôr fei to, Ela converberá a Rús
sia e haverá paz. Se não, os erros da Rússia se espalharão 
por todos os país·es do mundo ». 

<< I sso significa, na sua opinião, que todos os  países, sem 
exceção, serão contaminados pelo Comunismo ? »  
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« Sim ». 
Estava claro que ela era de opmmo que os desejos de 

Nossa Senhora ainda não estavam satisfeitos. « Todos dev·em 
rezar mui tos terços, fazer sacrifíc ios, com ungar nos primeiros 
sábados, rezar pelo Santo Padra ». 

« Disse-lhe Nossa Senhora alguma coisa a respeito dos 
Estados Unidos da América? »  

Olhou-me muito admirada e sorriu disfarçadamente como 
a sugerir que talvez os Estados Unidos não tenham assim tanta 
importância na ordem das coisas, como eu imaginava. 

« Não », disse gentilmente. « Nunca disse nada. Eu dese
ja,·a que mandasse rezar Missas por m im nos Estados Unj,_ 
dos ! »  Prometi fazê -lo e ela disse que rezaria por mim. 

Eram quase o i to horas . Conversáramos durante três horas. 
Madre Pignatelli estêve presente à entrevista. Acompanharam
me ainda o fiev. Cônego Galamba, os Padres Hocha e Furtado 
e o Sr. Sull ivan. Serviram-nos l imonada e rlores o, em seguida, 
Irmã Dores acompanhou-nos até ao vestíbulo .  Um gato prê lo 
ressonava ali, ao calor do último raio do sol ,  que se punha .  O 
perfume de rosas e gardênias veio até nós, de  um  dos seis lin
dos jard ins do convento. Quando nos rotirávamos, Irmã Dores, 
que entrara nessa casa o utrora como Lúcia Abóbora, inclinou
se sôbro <1 balauslraria e despedi u-se com um sorriso cheio de  
simpatia ( t ) .  

( I )  Depois de minha volto de Portugal escrevi vários perguntas o s  quais S. Exo., 
o Bispo de Leirio teve o grande bondade de enviar à I rmã Dores. A resposta, escrita 
em 1 7  de fevereiro de 1 947, chegou-me às mãos quando já estava pronto a primeira 
edição dêste l ivro. Resumi o que achei mais importante: O pedido instante de Nosso 
Senhora poro que a RCJSsia fôsse- consagrada ao Seu Imaculado Coração "pela Popa 
e todos os Bispos do mundo, num dia especial", foi realizado em 1 927, dez anos depois 
da primeira aparição. 

P. "é sua opinião que o Papa e os B ispos consagrarão a Rússia ao I maculado 
Coração de Maria sàmente depois que os leigos houverem cumprido sua tarefa de sacri
fícios, terços, primeiros sábados, etc.?" 

R. "O Santo Padre já consagrou o Rússia, incluindo-a na consagração do mundo, 
mas não foi na forma indicada por Nossa Senhora. Não sei <e Nossa Senhora o 
aceitou, feita dêsse modo e se rea lizou suas promessas. Orações e sacrifícios são 
sempre meios necessários para alcançar as grcçcs e bênçãos de Deus." 

P. "Escreveu os desejos de Nossa Senhora ao Papa Pio X I I?" 
R.  "Em 1 929 escrevi os desejos e pedidos de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, 

que sõo os mesmos, e entreguei-os ao meu confessor que, nesse tempo, era o Reve
rendo Padre Bernardo Gonçalves, Jesuíta, agora Superior do Missão de Zembézia Lei
fidizi. Sua Reverência transmitiu minha corta a Sua Excelência o Senhor Bispo de 
Leiria e, logo depois, chegava às mãos de Sua Santidade Pio XI .  Não sei o data 
exata em que Sua Santidade a recebeu, nem o nome da pes.oa que a levou. Mas 
lembro-me muito bem que meu confessor disse-me que o Santo Padre ouvira bondo
samente a mensagem e prometeu tomá-la em consideração." 

P. "Pode dar-me um breve relatório de quaisquer outras revelações recebidas de 
Nossa Senhora depois de 1 9 1  7?" 

R. "O que já foi publicado acêrca das revelações depois de 1 9 1 7 parece-me 
suficiente para tornar possível a realização dos desejos de Nosso Senhora e não penso 
que seic oportuno relatar mais do que isso." 
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Somen te o ano passado, um quarto de século mais tarde, 
é que lhe foi permi tido vol tar ao local das cenas descritas em 
seu manuscrito. Talvez fôsse mesmo conveniente que seu 
triunfo e sua reivindicação coincidissem com a peregrinação 
do dia 13 de maio de 1946. Terminara a Segunda Guerra Mun
d ial . Os portuguêses bem compreenderam de que terrível soma 
de sofrimentos e horrores se t inham livrado. Apesar de ter 
chovido a noite tôda e continuar chovendo pela manhã, sete
centos m il peregrinos estavam reunidos na Cova da Iria para 
agradecer a Nossa Senhora de Fát ima. Quase que um décimo 
da população do país estava ali presente ! 

Dois meses mais tarde, tive inesquecível impressão do 
que foi êsse dia memorávd num filme que vi em casa do Se
nhor Bispo, em Leiria. Os guarda-chuvas prêtos dos Pnlados 
Portuguêses e do Legado Pontifício, quais pequenas abóbadas 
escuras a se moverem de um lado para outro, humildemente, 
apanhando chuva com o povo. l\lilhares e milhares de lenços 
brancos flutuando como ondas brancas 'do mar ou como asas 
de legiões de anjos batendo ao vento, pareciam algo de apoca
líptico. Só era possível comparar essa multidão aos filhos 
de Israel cantando com Moisés no deserto ou aos cruzados 
da Idade Méd ia respondendo ao Papa Urbano 11 ou a São 
Luís : « Deus o quer 1 » 

Tive uma idéia aproximada do en t usiasmo dessa peregri
nação por ocasião daquela a que assisti em julho do mesmo 
ano. O espetáculo se repete quase idêntico, de mês em mês. 
No d ia 12 de cada mês, já as estradas estão cheias dos gru
pos mais variados. Predominam os homens e a maioria bem 
pobres. Ao cair da noite espalham-se pelas cavidades da Cova 
da Iria procurando lugar para amarrar os burros, para pousar 
as trouxas, comer e descansar um pouco. Fatias de pão es
curo e garrafas de vinho surgem de enormes cestas de vime. 
Os púcaros de barro passam de mão em mão e tomam-se a 
encher com a água do velho poço. Sob as oliveiras e as car
rasqueiras, estendem-se cobertores em cima da terra sêca. 
Aqui uma mulher já idosa arrasta-se penosamente em direção 
da Capela, com os joelhos sangrando. Acolá um camponês es
quenta um pouco de sopa para. a mulher e os filhos, ao calor 
de quatro velas, cujas chamas êle protege do vento com o pró
p rio corpo e com o chapéu. 

Tôda a multidão está provida de lanternas protegidas de 
papel .  Lá pelas dez horas, milhares de lâmpadas se aoendém e 
a procissão começa a formar-se. Empalidecidas e etéreas en
quanto a lua cheia subia cada vez mais alto, espargiam pela 
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Serra um esplendor celeste emprestando à aLóhada infinita um 
tom peculiar azul prateado. O vento soprava cada vez mais 
forte e v inha lá do oceano longínquo através das montanhas 
fazer tremeluzir as chamas das tochas. Algumas não resistiam 
c apagavam-se. 

A multidão tomara agora a forma e a aparência da 
longa procissão, movendo -se lentam..ente, montanha acima, em 
d ireção da estrada principal. A voz possante de um padre 
ouvia-se num alto -falante, rezando o têrç.o. Milhares de vozes 
de homens e mulheres, respondiam num ritmo retumbante o 
comovido : « Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós peca
dores, agora e na hora da nossa morte I » 

A frente  da procissão já alcançara o alto do morro e to
mara a d ireção da. estrada que conduz à basílica. Um senti
mento de paz inefável, a dança das inúmeras luzes, o vozerio 
abafado, davam a impressão de um exército possante. Sim, 
exército não sanguinário, mas todo fei to da suavidade da ora
ção, haste de cruzados levando a luz da verdade através da 
escuridão hostil do mundo, sem temer o tempo nem a morte, 
certos do triunfo I Quem é capaz de resistir ao clamor dessas 
vozes de ontem e de amanhã ? 

Entre os  mistérios do Rosário, os caminhantes levanta
vam a voz, no hino preferido, até o céu de prata : 

A treze de maio 
Na Cova da Iria 
A par' c eu brilhando 
A Virgem Maria. 

A v e, A v e, Maria ! 
A v e, A v e, Maria I 

Entre as estrofes, elevavam-se súplicas individuais e es
peranças incontidas, às vêzes entremeadas de soluços comove
dores : « Senhor, nós Vos adoramos I Senhor, nós Vos ama
mos I Jesus, tende piedade de nós I Senhor, se quiserdes po
deis curar-me l »  Sim, essas vozes pertenciam a outros tempos 
mais ardorosos e de mais fé que o nosso. Vinham das planícies 

de Esdrelon, das muralhas dB Jericó e de Constantinopla, 
dos campos de Túnis como um impuls.o de humanismo e de 
fé, procurando vencer a mediocridade dos princípios da idade 
da máquina. 

Finalmente, a coluna luminosa some-se na basílica. Milha
res de pessoas procuram instalar-se para assistir à Bênção. Em 
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segu ida fawm f i la,; interminú,·eis junto aos confessi01ürios, 
esperando < :om paei t�n<: i a  poue r � ·onla r  o::; pe< :auos para rec·cber 
a Com unhão no dia seguinte pela madrugada . As orações, os 
can tos, as exclanw�·ões cont inuam pela noi te a dentro . As duas 
horas da madrugada, alguns milhares já se acomodaram para 
dormir. Em tôrno de cada árvore, em tôrno do poço, na plata
fonua de cimento jun to da Capela, d i spostos em c írculos, as 
cabeça::; no centro e o perím e tro grotesco formado de pés des
calços de homens e mulheres c sapatos ferrados de monta
nheses, apinham-se os peregrinos. Aqui, sob um cobertor, 
abriga-se um camponês com a mulher. 1\Jai s  ad ian te, en rolados 
em dois ou três, acoto vela-se tô 1a a fam í li a : o pai, a mãe c 
quatro filhos. Uma criancinha repousa de.-;cansaua junto da 
mãe adormecida. <Jue es tranho s i lênc io e que imobilidade de 
mor te paira por êsso povo adormecido que não hesitou andar 
c inqüen ta milhas para vir honrar a l\lãc de Deus I 

Na m anhã do d ia treze, depois de  comerem o pão sêco, 
no próprio lugar em quo haviam dorm ido, o povo forma outra 
procissão pelo mesmo caminho a té alcançar a basíl ica. Desta 
vez, a estátua branca de Nossa Senhora d e  Pú tima foi trans
portada com o m{Lximo respei to da capela para a frente da 
procissão nos ombros possantes de seis homens. Ao seu en
contro, marcha êsse segundo exército de cruzados concl uzido 
pelo Arcebispo de É vora e pelo D ispo de Leiria, sob o calor 
de um sol tórrido. Dom José caminha p�:mosamen te, devagar, 
a po i ;ulo numa bengala para auxi liar os joelhos t rôpegos -
deselegante, mas heró ica figura, reves tida de ouro o sulferino. 
Sorriu bondosamen te, ao atingir os úl timos degraus da basíli 
ca, mostrando pelo exemplo como se p rova o amor por Nossa 
Senhora. 

A mais comovedora de tôdas as cenas se desenrola entre 
a Missa Cantada e a Bênção do meio -d ia. Em lugar especial 
isolado por cordas, os doentes ficam pacientemente à espera. 
Alguns em macas, outros em cadeiras de rodas puxadas por 
enfermeiras, outros andando com mule tas, dificilmen te. Crian
ças paralíticas, nos braços das mães. Cegos, tuberculosos. Um 
padre desce as escadas da basílica, trazendo o Santíssimo num 
ostensório. Todos que podem ajoelham-se à sua passagem, por 
entre as filas d·e doentes. O sacerdote aproxima a Hóstia Sa
grada de cada face, implorando saúde, alívio. Não tentarei des
crever essas fisionomias, êsses olhares. Não há palavras que 
traduzam tanto amor, tanta esperança, tanta angústia e adora
ção. E• um ambiente de  Evangelho, como Lúcia mesma nos 
convida a reviver : « E  Jesus ia pelas vilas e cidades, ensinando 
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nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando tôdas 
as doenças e enfermidades. Vendo a. mult idão, teve compaixão 
dela porque andava entregue à miséria 0 ao abandono como 
rebanho sem pastor )) ( t ) . 

Nessa ocasião nada se  deu de sensacional. 1\lais tarde sou
bemos, porém, que um homem do norte ficara curado de um 
câncer (2 ) .  

Tudo acabou afinal. A estátua foi levada novamente para 
a. Capelinha. O povo todo agitava os lenços como a despedir
se. Maravilhosa cena I l\'lais eloqüente do que as exclamações, 
os gritos e os cantos finais. Assim que passava a imagem de 
Nossa Senhora a mult idão se dispersava. Apenas um ou outro 
grupo aqui ou ali. Poucos acompanham a es tá tua até o fim. 
F icam ali ajoelhados nas imediações da capelinha munnuran
clo ainda palavras de afeto ou de pedidos. A maioria mulheres 
mui to pobres, cobertas de poeira, os lenços escuros sôbre os 
cabelos, os pés descalços. Vi entre elas, no dia 13 de julho, t ia 
( l i ímpia, a mãe de  Francisco e Jacinta, rezando fervorosa
mente o têrço. 

Tal deve ter s ido em maior proporção apesar da chuva, a 
a tmosfera grandiosa da maior das peregrinações realizada em 
13 de ma io de 194G. Para fina l izar, os milhares de peregrinos 
ouviram a voz do Vigário de Cris to falando de  Roma. A fôrça 
de suas palavras veio acentuar a impressão de uma Cruzada 
moderna. 

« A  enorme concorrência, o fervor de vossas orações, o 
cro de vossas aclamações, todo êsse entusiasmo santo que sem 
cessar vibra em vossos corações e finalmente esta cerimônia 
que se realiza neste momento de triunfo incomparável », disse 
o Santo Padre, « traz-nos à mente outra mul tidão incomparà
vclmente maior, outros protestos de veneração muito mais ar
dentes, outros triunfos ainda mais divinos, outro momento so
Iene e eterno, êsse d ia sem declínio em que a gloriosa Virgem 
entrou nas mansões celestes por entre os nove coros de Anjos, 
elevou-se até ao trono da Santíssima Trindade coroada com o 
tríplice diadema de glória, foi apresentada à côrte celeste ao 
lado do Rei dos Séculos e coroada Rainha do Universo. O Rei 
viu que era verdadeiramente digna de tais  honras, glória e im
pério, porque mais cheia de graça, mais bela, mais d ivina -
incomparàvelmente maior que os  maiores santos e mais subli
me que os Anjos. Porque Ela é a Primogênita do Pai, a Mãe 

( 1) S. Moteus, IX, vers. 35-36. 
C2) "VQz de Fátima", 1 3 de ogôsto de 1 946. 
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puríssima do Verbo, a Espôsa amada do Espíri to Santo. Por
que é a Mãe do Divino Rei , Daqueie a quem o Senhor Deus 
deu, por intermédio Dela, o trono de Davi c o Reinado eterno 
sôbre a Casa de Jacó. Aquêle mesmo que proclamou ter rece 
bido todo o poder no Céu e na Terra - Ele, o Filho de Deus, 
confere a Sua l\lãe Cel<>s tial tôda glória, todo poder, tôda a ma
jes tade do Seu Reinado. 

« A  Igreja saúda, pois, a Senhora c Rainha elos Anjos c dos 
Santos, dos Patriarcas c Profetas, dos Apósto!os e Mártires, 
dos Confessores e das Virgens. Proclama-A a Rainha do Céu 
e da Terra, a mais gloriosa, a mais d igna Rainha do Uni,·cr:-;o 
- a luz que brilha no firmamento, por entre as lágrimas do 
exí l io ! 

« Com a coroação da Senhora de Fátima assinais um pro
t esto de reconhecimen to de sua supremacia, de submissão J,eal 
it sua autoridade, uma constante e filial correspondêmia ao 
seu amor. Fizestes mais aind a . Como cruza-los, vos alis tas tes 
na conquis ta c reconquista do seu Reinado, que é o próprio 
Ileinado do Deus, isto é, pro testastes, comprometestes-vos 
diante  do Céu e da Terra de amá-La, venerá-La, serd-La, imi
t á-La, para melhor scrdrdcs ao Divino Rei sob as suas bên
çãos maternas. E ao mesmo t<}rnpo vos comprome teis a fazer 
rom que Ela seja amada, scn·ida em tôrno de vós, na família, 
na sociedade c no mundo » ( t ) .  

Pode ser  que Irmã Dure:; tenha ou\· i rlo a:; palavras do 
Santo Padre, mas não viu a demonstração de fé. i\ 20 de maio, 
uma semana mais fardo, chegava ela eo:n a �ladre Provincial 
de sua ordem, à Cova da Iria. Era agora uma pessoa calma e 
ponderada de trinta e nove anos. A aldeia ni'io havia mudado 
muito. Mas os seus o:hos se abriram de espanto ao deparar o 
que havia sido outrora a êrma Com da Iria. Quase tôda mura
da. Dois portões majestosos abriam-se para as eslradas que 
conduziam à fonte milagrosa e subiam para a Basílica, si
tuada no alto do morro. A esquerda, um imponente edifício 
para a hospedagem dos peregrinos, com duas ou três capelas, 
aposen tos do Bispo e um Seminár io.  Do lado oposto, os ope
rários assentam os alicerces de um préd io similar. Ao no
roeste, escavam a terra para a construção de um Sem inário 
i taliano. Numa outra eolina, fica o Mosteiro das Carmelitas 
Descalças, vindas da Bélgiea. 

Tudo estava tão mudado exceto a carrasqueirinha sôbre a 
qual as crianças vislumbraram o prime iro raio de  luz no dja 

( 1 )  Vo1- de Fátima, 1 3  de junho de 1 946. 
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1 3 de maio d0 1917. De um de seus ramos, pende um sino 
para anunciar o Angelus. E' João, o fi lho aleijado de Maria 
Carreira, o encarregado de tocá-lo nas horas aprazadas. Vende 
também terços e outros objetos, e cuida da fonte. Zelando com 
carinho pela capela das aparições, vê -se a todo momento Ma
ria da Capelinha - como a chamam agora - retirando as flo
res murchas do lugar onde es lava a azinheira, varrendo o chão 
d e  cimento, ou limpando o pó dos bancos. 

Tio l\Iarto fica mui to em evidêncià ne.ssas ocasiões. Veste 
camisa azul e gravata pmta, aos domingos, e traz na lapela 
do paletó bem escovado, o di:; t in l ivo da L iga da Ação Católica 
dos Agricultores. 

« Sim, desd0 o comêço acredi te i  nisso », dizia. « Certa vez 
um espanhol discutiu comigo dizendo que era capaz de olhar 
para o sol quando quisesse. Exigi que o provasse. Foi para 
debaixo das figueiras e olho u  atravé'l das fôlhas. Oh ! assim 
não, gritei, venha olhar daqui. Naturalmente não conseguiu. 
Outra \"ez chegou um comuni.sta aqui, e disse que isto tudo 
não passava de uma grande estul l ice. Disse-lhe eu : « Pois 
volte para seu país e veja se faz uma estult ice tão grande 
t1uanto esta » . 

Perguntei-lhe se ainda plantava seu milho e arrancava 
batata. Disse-me desculpando-se : 

« Não. Não trabalho muito agora. Estou com setenta e três 
anos somente, mas mi n has pernas já não valem grande coisa. 
São como as de Dom José ». 

Dom José, como o povo chama afetuosamente o seu Bis
lJO, causa a impressão de alguém que resolve faz-er as coisas 
com energia, mas calmamente. Na manhã seguinte à da rlw
gada de Irmã Dores, veio de Leiria para rezar a l\lissa na Ca
pelinha, espec ialmente  para ela. 

A notícia da chegada d0 Lúcia causou sensação por tôda 
a Serra. Logo o povo começou a surgir de todos os lados para 
vê-la. Onde quer que fôsse, uma mul tidão a seguia. Foi a l\.1-
justrel visitar sua irmã Maria, tia Olírnpia o outros amigos e 
viz inhos. Em companhia do padre Galamba, representante do 
Senhor Bispo, reviu todos os locais das cenas de 1917. Mos
trou exatamente onde aparecera o Anjo no Caboço e no poço. 
Viu as mulheres lavando roupa na Lagoa. Um padre, que es
lava presente por ocasião da visita de Lúcia a Val inhos, onde 
Nossa Senhora lhe aparecera em cima de umas pedras, con
tou-me quanto o imp ressionara o desapêglo e a humildade de
la. Nem parecia notar que todos o lhavam para ela. 
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Depois de vis i tar a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, 
em Fátima,  onrle obsen·ou tôdas as mudanças e as ino \·ações, 
atra\'eS:'\OU a estrada. c e n t ro u  no velho cemi tério. No lugar em 
que outrora colocara a cruz na campa dC' Franc isro , en controu 
um t úmulo sun tuoso com os d i zeres : 

A qu i  repousam os restos mortais 
de Jacin ta  e Francisco Marto, 
a quem Nossa Senhora apareceu . 

.Tarinla t ambém vol la ra para Fútima rlcpois da morte, 
como havia prometido. Em 1935, seu corpo foi transportado 
<lc Ou rém c colocado no túmulo do irmãozinho. Quando os es
<tni fC"s foram abertos, de Francisco só res ta\·am os ossos, mas 
a face de Jarinta esta\·a inta ta . Parecia sr)mente dormir, es

perando pela Ressurreição. No ar, pairava um perfume do 
Céu. A mãe íêz questão de  vê-la. Tio l\Iarlo tam bém lá esti
vera, mas d isse-me com um o l har um tanto descontente : « Ai, 
Jes us, hav ia tanta gente I Não consegui chegar mais per to ». 

I rmã l\laria das Dores voltou para o seu convento. Al
guns d ias depois, o Senhor Dispo o rd enou que se tomassem 
as primeiras providências para a introdução da causa do bea
tificação daqueles que serão um dia, se tal fôr a vontade de 
Deus. Santa Jacinta e São Francisco de Fátima. 



EPIJ.;OGO 

Foi no convento das Irmãs Dorotéias, em Vilar, perto do 
Porto, que tive a fortuna de con\'ersar com Irmã Maria das Do
res, numa tarde de segunda-feira, 15 de julho do 1946. Estava 
acanhada a princípio, porque realmente detesta entrevistas 
desse gênero. A elas se submete, somente por obediência. Tor
l ' ia as mãos, nervosa. Os olhos castanhos claros pareciam des
confiados e hostis. A voz aguda, mas sem firmeza, tinha infle
xões de t imidez. 

Alguns minutos depois, eu já havia esquecido esta pri
meira impressão, porque ela s0 pusera ma is it vontade. H.iu 
com gôsto e, quando sorria, aparocia uma covinha nas faces. 
A voz era agora natural e mais franca. O semblanle denotava 
inteligência e, também, encanto. Era i rnpossh-el não gostar dela 
c não ter confiança no que dissesse. 

Apresentei-lhe, primeiramente, algumas perguntas, que 
me pediram, dos Estados Unidos, lhe fizesse. Algumas até  
óbvias c d esnecessárias. Uma delas era a do um escul tor, que 
c lesejava saber se o Rosário de Nossa Senhora tinha cinco ou  
quinze dezenas. 

« Não as contei », d isse repentinamente, com brej eiro 
sorriso. 

« Quando o Anjo da Paz lhe deu a Comunhão, no Cabcço, 
parecia-lhe uma visão, um sonho, ou era como se recebesse• 
realmente a Comunhão na Igreja ?  » 

Hesi tou, procurando a palavra exata. « Não tenho absolu
tamente certeza d isso, porque não estava no meu estado nor
mal durante êss'o fato e havia alguma coisa de tão íntimo, tão 
interior, tão in tenso nessa aparição do Anjo, e em tudo o que 
êle d isse e fêz, que não poderia lembrar-me. Mas creio que foi 
como se recebesse a Comunhão na Igreja, porque senti o con
tato da Hóstia ». 

« Viu Nosso Senhor durante o ano de 1927 ? » 
« Duas vêzes ». A resposta foi pronta e segura. Não me foi 

permitido indagar o quo �le d issera. Nem tão pouco falar nas 
rA>nversas que tivera com Nossa Senhora desde 1917. E' sabi
do que se deram mui tas dessas aparições . Segundo relata a 
« Voz de Fátima », Nossa Senhora apareceu-lhe em sua cela 
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no dia 10 de dezembro de 1925, dizendo-lhe : « Olha, minha 
filha, meu Coração cercado de espinhos, com que me ferem os 
homens ingratos com suas blasfêmias e iniqüidades. Tu ao me
nos procura consolar-me e d ivulga que Eu prometo assistir na 
hora da morte, com as graças necessárias para a salvação, a 
todos os que durante os primeiros sábados de cada mês se con
fessarem, comungarem, recitarem uma parte do têrço e me fi
zerem companhia durante um quarto de hora, meditando sôbre 
os mistérios com a intenção de me oferecer reparação ». Irmã 
Dores divulgou essa promessa e deu um grande impulso à de
Yoção ao Imaculado Coração de 1\laria. 

A entreásta continuou : 
« Quando a Senhora relatou as palavras do Anjo e de Nos

s a  Senhora, repetiu as palavras exatas, que ouviu, ou apenas 
deu o sentido geral ? »  

« As palavras do Anjo tinlnm a propriedade de um domí
n io tão intenso, de uma realidade sobrenatural que nunca mais 
pude esquecê -las. Gravaram-se de si mesmas indelével o exa
t amente em minha memória. Com as palavras de Nossa Se
nhora era diferente. Nio tenho certeza de cada palavra cxa · 
lamente. Era mais o sentido que cu rntendia e punha isso em 
palavras. Não me é fácil explicar o fa to ». 

« Nossa Senhora mostrou-lho o inferno c as almas que 
nele caía m '? Tem a imprcssiio de  que ldt ma i s  almas ( [UC se 
perdem do que se salvam ? »  

Achou g raça na pergunta. « Vi as quo caíam, não as que 
subiam ». 

« A  estátua da capela na Co\·a (la I ri a  parcw-so com a 
Senhora que viu ? >> 

« Não, muito não. Fiquei desapontada quando a vi, por 
('ausa de uma coisa. Está alegre demais. Q uando vi Nossa Se
nhora, ela estava t riste, ou compassiva. Mas é impossível des 
crever Nossa Senhora, e impossível faz e r  uma estátua como 
ela é >>. Saiu um momento e voltou trazendo um impresso de 
Nossa Senhora, numa espécie de material plás t ico. O mais sim 
ples e mais sem enfeites que jamais vi. Entregou-me : « Esta é 
a imagem que mais se aproxima da que vi . Nossa Senhora 
parecia tôda feita de luz e suas vestes também. Não havia bor
daduras de ouro nem enfeites ». 

« Em mui tos l ivros sôbre Fátima, encontra-se a oração que 
Nossa Senhora lhe pediu que dissesse depois  de cada dezena 
do têrço : « O  meu Jesus, perdoai nossos pecados, salvai-nos 
do fogo do inferno, tende p iedade das almas do purgató .. rio, 
especialmente das mais abandonadas ».  « Está certo ? >> 
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