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Viva a 
Virgem de 

Fátima!
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o mesmo tempo em que come-
moramos o centenário das apa-
rições de Nossa Senhora de Fá-

tima, o horizonte se obscurece em ra-
zão das muitas crises em curso, as quais 
não apenas ocupam o noticiário, mas 
interferem cada vez mais em nossas 
próprias vidas.

Logo de início, as guerras parecem 
não ter fim e o terrorismo internacio-
nal é uma ameaça difícil de ser debela-
da. Um problema bem mais antigo é o 
da crescente criminalidade, não mais 
restrita a países como o Brasil, mas já 
se alastrando até para países desen-
volvidos. Noutra linha encontramos 
as advertências sobre o aquecimento 
global e outras matérias relacionadas 
com a degradação do meio ambiente.

Muito mais grave é a crise moral. 
Esta assume diferentes característi-
cas, mas no fundo é sempre a mes-
ma. Vemo-la refletida, por exemplo, 
no comportamento de uma juven-
tude sem valores, sem freios e sem 
ideais; no domínio de modas extra-
vagantes e sem pudor; na avalanche 
publicitária de pornografia e de vio-
lência; na corrupção que parece to-
mar conta da vida pública; enfim, na 
adoração do pior dos ídolos moder-
nos: o próprio indivíduo, egoísta, re-
lativista e vaidoso. 

Na atualidade, nem mesmo a ino-
cência da infância é respeitada, e a fa-
mília cristã, base de nossa civilização, 
parece destinada a desaparecer, ou a 
ficar reduzida a uma expressão tão di-
minuta que equivale à extinção...

A simples enumeração dos males de 
hoje ainda iria longe, mas o elenco aci-
ma é suficiente para configurar a gravi-
dade do momento presente. E tudo pa-
rece perdido, caso seja considerado sob 
um prisma meramente humano, mas 
não se for olhado com os olhos da fé...

Entretanto, nós que temos fé, acre-
ditamos que tudo pode ser salvo, ca-
so a humanidade se volte arrependida 
para Deus e para Nossa Senhora.

Foi justamente isso o que pediu 
Santíssima Virgem, quando apareceu 
em Fátima há exatos cem anos. Ma-
ria não se dirigiu apenas à geração do 
início do século XX, mas, sobretudo 
às que viriam depois.  No meio das 
apreensões e tragédias deste tercei-
ro milênio, as palavras proféticas da 
Mãe de Deus tornaram-se mais cla-
ras, evidentes e reais. Parecem ditas 
para os nossos dias, para cada um de 
nós e para ti também leitor...

Em todas as aparições de Fáti-
ma, Maria insistiu maternalmente 
no mesmo pedido: “Rezem o terço to-
dos os dias para alcançar a paz para o 
mundo e o fim da guerra”. 

A Virgem Maria indica assim à hu-
manidade o meio para se alcançar no 
mundo uma verdadeira aurora de es-
perança. Pois é nessa oração que en-
contraremos a PAZ. 

E o que nós mais necessitamos nos 
dias de hoje, senão PAZ em todos os 
lugares em que vivemos? Eis aí a solu-
ção para as desavenças, inquietações e 
inimizades que tanto nos perturbam: a 
recitação devota do ROSÁRIO!
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Fátima – Portugal



– 6 –

fim de dignamente ce-
lebrar o centésimo ani-
versário das Aparições 

de Fátima, por mandato do Pa-
pa Francisco, é concedido, com a 
inerente indulgência plenária, um 
Ano Jubilar, do dia 27 de novem-
bro de 2016 até o dia 26 de no-
vembro de 2017.

A indulgência plenária do jubi-
leu é concedida:
a) Aos fiéis que visitarem em pe-

regrinação o Santuário de Fátima 
e aí participarem devotamente em 
alguma celebração ou oração em 

honra da Virgem Maria, rezarem 
a oração do Pai-Nosso, recitarem o 
símbolo da fé (Credo) e invocarem 
Nossa Senhora de Fátima;
b) Aos fiéis piedosos que visita-

rem com devoção uma imagem de 
Nossa Senhora de Fátima expos-
ta solenemente à veneração pública 
em qualquer templo, oratório ou 
local adequado, nos dias das apa-
rições aniversárias (dia 13 de ca-
da mês, desde maio a outubro de 
2017), e aí participarem devota-
mente em alguma celebração ou 
oração em honra da Virgem Ma-

A

Peregrinação
2017

Nossa Senhora Aparecida 
 espera por você!

Organize sua caravana, 
coordene seu grupo e venha 

participar deste 
 abençoado  evento!

11 de agosto, 6ª feira
 18:00 horas – Missa na histórica Basílica 
Velha. Transmitida pela TV Aparecida.
19:00 horas – Procissão Luminosa, com a 
recitação do Terço, desde a Basílica Velha 
até a Basílica Nova.

12 de Agosto, sábado
  08:00 horas - Terço na Tribuna Papa Ben-
to XVI, com a presença da Imagem de 
Nossa Aparecida e do Coro Internacional 
dos Arautos do Evangelho. 
10:30 horas – Missa presidida pelo Carde-
al Dom Raymundo Damasceno, Arcebispo 
Emérito de Aparecida, e concelebrada pe-
los bispos e padres presentes. 
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ria, rezarem a oração do Pai - Nos-
so, recitarem o símbolo da fé (Cre-
do) e invocarem Nossa Senhora de 
Fátima;
c) Aos fiéis que, pela idade, do-

ença ou outra causa grave, estejam 
impedidos de se deslocarem, se, ar-
rependidos de todos os seus peca-
dos e tendo firme intenção de re-
alizar, assim que lhes for possível, 
as três condições abaixo indicadas, 
frente a uma pequena imagem de 
Nossa Senhora de Fátima, nos dias 
das aparições se unirem espiritual-
mente às celebrações jubilares, ofe-

recendo com confiança a Deus mi-
sericordioso através de Maria as su-
as preces e dores, ou os sacrifícios 
da sua própria vida.

Para obter a indulgência plená-
ria, os fiéis, verdadeiramente pe-
nitentes e animados de caridade, 
devem cumprir ritualmente as se-
guintes condições: confissão sa-
cramental, comunhão eucarística 
e oração pelas intenções do Santo 
Padre.

Santuário de Fátima

11 de agosto, 6ª feira
 18:00 horas – Missa na histórica Basílica 
Velha. Transmitida pela TV Aparecida.
19:00 horas – Procissão Luminosa, com a 
recitação do Terço, desde a Basílica Velha 
até a Basílica Nova.

12 de Agosto, sábado
  08:00 horas - Terço na Tribuna Papa Ben-
to XVI, com a presença da Imagem de 
Nossa Aparecida e do Coro Internacional 
dos Arautos do Evangelho. 
10:30 horas – Missa presidida pelo Carde-
al Dom Raymundo Damasceno, Arcebispo 
Emérito de Aparecida, e concelebrada pe-
los bispos e padres presentes. 

LOCAL DE ENCONTRO E CONVÍVIO
Serviço de atendimento:

• Auditório Padre Noé Sotillo (locali-
zado no subsolo da Basílica Nova, ao lado 
da "Casa do Pão"). 

•  Acolhida aos peregrinos. Atendi-
mento aos Coordenadores de Caravanas 
e  Oratórios.

• Entrega de lembranças da Peregri-
nação.

• Exposições audiovisuais e painéis 
fotográficos com as atividades do Apos-
tolado do Oratório no Brasil e no mundo.



Fátima é um marco no-
vo na própria História 

da Igreja. Fátima é, quei-
ram-no ou não o queiram, 

a verdadeira aurora dos 
Tempos Novos cujos albo-
res não despertaram nos 
campos de batalha, nem 

nas laudas de papel de tan-
tos escritores, mas no mo-

mento em que Nossa Senho-
ra baixou à terra e comu-
nicou aos três pastorinhos 

as lições severas sobre o cre-
púsculo de nossos dias, e 

as palavras esperanço-
sas sobre os dias de bo-

nança que a Miseri-
córdia Divina prepa-

ra para a humani-
dade quando final-

mente se arrepender.

Plinio Corrêa de Oliveira

Fátima, 
novo marco na história da Igreja

(Artigo “Livros versus canhões” -  
Legionário, 8 de abril de 1945)
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