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Aparições de Fátima
Festejos dos 100 anos

Celebração do 13 de 
maio na Basílica Nossa 
Senhora do Rosário 
(Caieiras - SP)



Por fim, o meu 
Imaculado Coração 

triunfará!
Livro escrito por Mons. João Scognamiglio Clá 
Dias, EP, Fundador dos Arautos do Evangelho, 

para celebrar o centenário das aparições de 
Nossa Senhora em Fátima.

Aproveite a oferta de lançamento 
e adquira já o seu exemplar.

Encomende hoje mesmo!

R$ 14,90
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Encomende seu livro pela internet:  
www.lumencatolica.com.br/livros/livro-centenario-fatima 

ou pelo telefone (11) 2971-9040

Logo da "Lumem" e dados de contato
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No dia 13 de maio celebramos com ale-
gria o centésimo aniversário da primeira 
aparição de Nossa Senhora em Fátima, da-
ta tão importante para os participantes do 
Apostolado do Oratório. 

Sim, pois nosso movimento se dedica a 
levar de casa em casa a imagem do Imacu-
lado Coração de Maria, devoção tão reco-
mendada em Fátima.

Na verdade, em sua segunda aparição, 
no dia 13 de junho de 1917, a Santíssima 
Virgem assim falou aos três pastorinhos:

“Deus quer estabelecer no mundo a de-
voção ao Meu Imaculado Coração. A quem 
a abraçar, prometo a salvação; serão queri-
das por Deus estas almas, como flores pos-
tas por Mim a adornar o Seu trono.” 

“Não, filha. Eu nunca te deixarei. O 
Meu Imaculado Coração será o teu refúgio 
e o caminho que te conduzirá até Deus”.

Os participantes do Apostolado do Ora-
tório também querem ser como flores pos-
tas por Maria a adornar o trono de Deus. 
Sim, vamos levar, com dedicação e empe-
nho, o Imaculado Coração de Maria às ca-
sas, apartamentos, lojas, escolas, hospitais 
e em qualquer outro lugar onde haja al-
guém precisando do auxílio e assistência da 
Santíssima  Mãe de Deus e dos homens.

"O meu Imaculado 
Coração será o 

teu refúgio"



Mons. João 
Scognamiglio 

Clá Dias, EP

O Reino de Maria, 
a grande 

profecia de Fátima
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N o início do século XX, quando 
apenas começava a se delinear, 

timidamente, o esboço de um mundo que 
nasceria da vitória dos Aliados na Primei-
ra Guerra Mundial, verificou-se um dos 
fatos mais notáveis da História Contem-
porânea: aparece a Mãe de Deus e traz à 
humanidade uma Mensagem.

E esta Mensagem sobreveio num mo-
mento crucial. A impiedade e a impureza 
se alastravam por todo o orbe, a tal pon-
to que, para sacudir os homens, eclodi-
ra uma verdadeira hecatombe que fora a 
própria Grande Guerra, como a Virgem 
Santíssima afirmou aos pastorinhos. To-
davia, a conflagração terminaria algum 
tempo depois de suas aparições, dando 
aos pecadores oportunidade de emenda.

Portanto, o que Nossa Senhora ad-
vertia na Cova da Iria era a existência 

de uma prodigiosa crise na sociedade, a 
qual, no fundo, não era senão a conse-
quência de uma crise religiosa, que de-
sembocaria numa catástrofe mais moral 
do que política.

Ela seria um flagelo para a humani-
dade, se esta não desse ouvidos à voz 
da Rainha dos profetas. E, neste ca-
so, àquele mal se sucederiam outros: 
guerras e perseguições à Igreja e ao Pa-
pa, martírios, várias nações seriam ani-
quiladas. Nossa Senhora indicava, as-
sim, a extensão de uma calamidade que 
se alastraria pela terra, ao cabo da qual, 
porém, o Imaculado Coração d’Ela 
triunfaria.

O fundadOr cOmenta

G
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Santuário 
de Fátima 
(Portugal)
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O Reino de Maria, 
a grande 

profecia de Fátima

A crise moral continua  
a se acentuar

Apesar do aviso claríssimo de Nossa 
Senhora, a crise moral, de 1917 para cá, 
não fez mais que acentuar-se. As modas, 
as leis e os costumes cada vez mais aber-
tamente estão defendendo o crime, o pe-
cado, a aversão à Lei de Deus, frutos de 
uma cultura laica e materialista.

Está sendo instaurada uma completa 
inversão de valores, uma ordem de coi-
sas que propicia o vício e dificulta a prá-
tica da virtude. E o motivo central desta 
profunda crise é, sem dúvida, o abando-
no da Religião.

A humanidade já não vive mais em 
função de seu Criador, mas de si mesma. 
Esqueceu-se de que seu fim nesta terra 
é amar a Deus e conquistar a salvação 
das almas. Diante de quadro tão dramá-
tico, como esperar que não venha sobre 
o mundo uma intervenção regenerado-
ra? Como poderia Deus ignorar a imen-
sa crise na qual o mundo está submerso, 
pela maldade dos homens? Uma mudan-
ça da sociedade rumo à verdadeira con-
versão vai se tornando mais improvável. 
E à medida que caminhamos para o pa-
roxismo da degradação moral, mais pro-
vável também é a efetivação dos casti-
gos profetizados por Nossa Senhora. Is-
so posto, resta-nos voltar o nosso olhar 
para uma luz que brilha no horizonte dos 
acontecimentos atuais, e que nos convi-
da a confiar na promessa feita por Ela 
há cem anos: “Por fim, o meu Imacula-
do Coração triunfará”.1

O triunfo do Imaculado Cora-
ção de Maria será propriamente o 
Reino de Maria, ou seja, o ápice da 
História, quando o preciosíssimo 
Sangue de Cristo, derramado para 

nossa redenção, produzirá seus melhores 
frutos.

T.
 R

in
g

1 IRMÃ LÚCIA. Memórias I. Quarta Memó-
ria, c.II, n.5. 13.ed. Fátima: Secretariado dos 
Pastorinhos, 2007,



Arautos celebram o 
Centenário de Fátima

Em São Paulo, o Cardeal Arcebispo Dom Odilo Scherer presidiu  
a procissão desde a Igreja da Consolação até a Catedral da Sé, onde 

foi encerrada com a coroação da Virgem Maria
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Nos mais diversos países e nas cidades do 
Brasil onde os Arautos atuam, foi comemo-
rado com solenidade o Centenário da pri-
meira aparição e Nossa Senhora de Fátima.

Um século depois, os apelos à conversão 
e a mensagem de amor e esperança da Mãe 
de Deus continuam inteiramente atuais:

“— Rezem o Terço todos os dias, para 
alcançarem a paz para o mundo e o fim 
da guerra”.

“— Sacrificai-vos pelos pecadores e 
dizei muitas vezes, em especial sempre 
que fizerdes algum sacrifício: ‘Ó Jesus, é 
por vosso amor, pela conversão dos peca-
dores e em reparação pelos pecados co-
metidos contra o Imaculado Coração de 
Maria’”.

Entre as celebrações em honra da Virgem 
de Fátima realizadas no Brasil e no mundo, 
destacamos algumas retratadas aqui.



Nova Friburgo (RJ)

Campos (RJ) Mauá (SP)

Campo Grande (MS)
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No bairro da Granja Viana (esq.), em São Paulo e em Caieiras, SP, os 
devotos de Fátima se reuniram nas igrejas mantidas pelos Arautos do Evangelho

Em Nova Friburgo (RJ), Campo Grande (MS), Campos (RJ) 
e Mauá (SP), grande foi a afluência dos que queriam participar das festas 

do centenário da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima



Arautos comemoram o centenário de Fátima  pelo mundo

Colômbia
Canadá

Costa Rica

Guatemala Ruanda

Índia
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Arautos comemoram o centenário de Fátima  pelo mundo

EspanhaCanadá

Equador
Uruguai

Perú Chile
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São Francisco Marto
"Sofro para consolar a Nosso Senhor"

 mundo católico acompanhou, 
emocionado, a canonização de 

Francisco e Jacinta, os pastorinhos a 
quem Nossa Senhora apareceu.

O que levou Francisco e Jacinta à hon-
ra dos altares, não foi o fato de terem sido 
escolhidos como videntes de Fátima, mas 
sim a vida santa e piedosa que levaram 
após as aparições, até a hora da morte.

Em suas aparições Nossa Senhora 
avisara que Francisco e Jacinta viveriam 
pouco e logo iriam para o Céu. Quem 
seria levado antes e em que condições? 
Eles próprios o ignoravam. Entremen-
tes não perdiam a menor oportunidade 
de oferecer sacrifícios para reparar as 
ofensas cometidas contra a linda Senho-
ra e seu Filho Jesus. 

Francisco e Jacinta eram os filhos mais 
novos de Manuel Pedro Marto e Olímpia 
de Jesus dos Santos. Nas brincadeiras e no 
apascentar as ovelhas e o gado, estavam 
sempre juntos à prima Lúcia, cuja casa fi-
cava próxima à sua. 

Francisco gostava muito de cantar e to-
car pífaro, ausentando-se contente das ro-
das infantis para se entreter com sua mú-
sica. Nas longas horas de pastoreio subia 
ao alto dos rochedos e ali tocava e entoa-
va sozinho melodias populares portugue-
sas. Junto com as duas meninas, ele espe-
rava cair a noite para acompanhar Nossa 
Senhora e os Anjos acenderem suas velas, 
como chamavam as estrelas.

Ir. Carmela Werner Ferreira, EP
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O que mais apreciava mesmo era con-
templar o nascer e o pôr do sol, a seu ver 
superior em beleza à lua ou às estrelas: 
“Nenhuma candeia é tão bonita como a 
de Nosso Senhor”,1 comentava com Jacin-
ta, referindo-se ao sol, sabendo que a ir-
mãzinha preferia a lua, tida como de Nos-
sa Senhora, porque não feria a vista. 

As aparições do Anjo de Portugal, se-
guidas das seis visitas de Nossa Senhora, 
produziram nos pastorinhos um efeito 
profundo, transformando-os rapidamen-
te e para sempre. “Concentrados, quase 
imersos no sobrenatural, já não vivem a 
vida banal da outra gente, mas num mun-
do infinitamente superior”.2

A Irmã Lúcia narrou em suas Memó-
rias: “Um dia perguntei-lhe: — Francis-
co, tu, de que gostas mais: de consolar a 
Nosso Senhor ou converter os pecado-
res, para que não vão mais almas para 
o inferno? 

“— Gostava mais de consolar a Nos-
so Senhor. Não reparaste como Nossa Se-
nhora, ainda no último mês, Se pôs tão 
triste, quando disse que não ofendessem 
a Deus Nosso Senhor que já está muito 
ofendido? Eu queria consolar a Nosso Se-
nhor e depois converter os pecadores, pa-
ra que não O ofendessem mais”.3

O amor transbordante do menino por 
Jesus e a resolução de confortá-Lo têm 
sua origem na Comunhão trazida pelo 
Anjo e, em especial, nas aparições de ju-
nho, julho e outubro, em que Nossa Se-
nhora os fez ver a luz inacessível da Trin-
dade. Esta dádiva atraiu-o de maneira de-
finitiva, ocasionando um maravilhamento 
nunca superado: “Nós estávamos a arder, 
naquela luz que é Deus, e não nos quei-
mávamos. Como é Deus!!! Não se pode 
dizer! Isto sim, que a gente nunca pode di-

zer! Mas que pena Ele estar tão triste! Se 
eu O pudesse consolar!…”4

Em fins de outubro de 1918, Francisco 
e Jacinta adoeceram gravemente para não 
mais se recuperarem. Uma forte febre os 
consumia. A celestial Senhora visitou a 
casa da família Marto para confortá-los, 
como contou Jacinta à prima Lúcia: “Nos-
sa Senhora veio nos ver e diz que vem bus-
car o Francisco muito breve para o Céu”.5 
Desde então, os dois irmãos aguardavam 
com ardente amor o dia jubiloso de parti-
rem para a eternidade.

No dia 3 de abril de 1919, um sacerdo-
te veio trazendo de Fátima o Viático pa-
ra Francisco, que há meses O pedia com 
fervor. Aquela foi a sua segunda Comu-
nhão, precedida pela que recebera das 
mãos angélicas. Na ocasião ele disse a Ja-
cinta: “Hoje sou mais feliz que tu, porque 
tenho dentro do meu peito a Jesus escon-
dido. Eu vou para o Céu; mas lá vou pedir 
muito a Nosso Senhor e a Nossa Senhora 
que vos levem também para lá depressa”.6

Na manhã do dia seguinte, Francisco ex-
pirou em Aljustrel. Acompanharam o cor-
tejo fúnebre do pastorinho apenas alguns 
conhecidos, recitando o Terço até o cemi-
tério da freguesia de Fátima. Quem pode-
ria imaginar que no centenário da primeira 
aparição de Fátima, seria ele canonizado?

1 IRMÃ LÚCIA. Memórias I. Quarta Memória, 
c.I, n.1. 13.ed. Fátima: Secretariado dos Pastori-
nhos, 2007, p.137. 
2 DE MARCHI, ICM, João M. Era uma Senho-
ra mais brilhante que o sol. 8.ed. Fátima: Missões 
Consolata, 1966, p.119.
3 IRMÃ LÚCIA, op. cit., n.12, p.155.
4 Idem, n.7, p.145.
5 Idem, Primeira Memória, c.III, n.2, p.59.
6 Idem, Quarta Memória, c.I, n.16, p.164.
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Como vocês conheceram os 
Arautos do Evangelho e o 
Apostolado do Oratório?

Conhecemos os Arautos em uma visi-
ta à casa deles em Campos dos Goytaca-
zes. Depois fomos a São Paulo e tivemos 
a enorme alegria de conhecer o Funda-
dor, Monsenhor João, bem como a gran-
de obra dos Arautos. Nesta ocasião sen-
timos o chamado para nos dedicar ao 
Apostolado do Oratório. 

Quando foi isto?

Esta visita foi no ano de 2002. De lá 
para cá os grupos de Oratórios em Ita-
peruna foram se formando em todas as 
Paróquias da cidade e hoje há 130 grupos 
ativos. Temos inclusive vários oratórios 
na zona rural, em diversas capelas, on-
de participamos de novenários, palestras 
e coroações de Nossa Senhora. O orató-
rio também visita o comércio da cidade, 
o hospital São José do Avaí e já estive-
mos na Casa de Custódia.                

Como vocês conseguem  
supervisionar tantos Grupos do 
Oratório em cinco paróquias 
diferentes de Itaperuna?

Nós procuramos estar próximos aos 
movimentos paroquiais, sempre nos co-
locando à disposição do pároco para ser-
vir. Para o trabalho dar certo tem que ser 
feito em cooperação com os movimentos 
e a gente sempre percebe um desejo mui-
to grande de colaborar.

Em Itaperuna é realizada a  
devoção dos Cinco Primeiros  
Sábados, pedida por Nossa 
Senhora de Fátima?

Sim, a devoção é praticada pelos gru-
pos do Oratório em oitos locais diferen-
tes: cinco Paróquias e três Capelas. Na 
Paróquia São Benedito a devoção se rea-
liza há quinze anos ininterruptamente. A 
cerimônia sempre começa com a coroa-
ção de Nossa Senhora, a oração do terço, 
meditação de 15 minutos e Santa Missa. 

Ruy Hudson e Nívea Maria de Freitas 
(Itaperuna -RJ)

Os coordenadores do Oratório em Itaperuna, RJ,  
iniciaram o apostolado há 15 anos e hoje 

supervisionam 130 grupos em cinco paróquias da 
cidade. Prática da devoção dos Cinco Primeiros 

Sábados e cursos de Consagração a Nossa Senhora 
segundo o método de São Luis Maria Grignion de 

Montfort são outras iniciativas deste devotado casal.
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Sempre há um padre atendendo confis-
sões.  

Conte-nos sobre os cursos de 
Consagração a Nossa Senhora 
segundo o método de São Luis 
Maria Grignion de Montfort.

Estes cursos têm grande procura em 
todas as paróquias. Mais de 1.500 pesso-
as já se consagraram a Maria na cidade, 
nestes anos todos. A cerimônia de con-
sagração sempre conta com a presença 
da banda dos Arautos de Campos dos 
Goytacazes e sempre fazemos também a 
coroação de Nossa Senhora. 

Vocês podem nos contar alguns 
relatos de graças recebidas por 
meio do Apostolado do Oratório?

Ao longo destes 15 anos foram inúme-
ras as graças derramadas por Nossa Se-

nhora. Conversões e mudanças de vi-
da, curas corporais e espirituais, re-
conciliações de amizades, pessoas que 
voltaram à vida dos sacramentos, pas-
saram a rezar o terço e a frequentar 
as Missas. 

Gostaríamos de contar um fato que 
muito nos tocou: estávamos numa reu-
nião, quando um homem nos procu-
rou, e com os olhos cheios de lágri-
mas começou a contar: “Gostaria de 
dar um testemunho para vocês: há 30 
anos eu era escravo de um vício e vi-
nha lutando para conseguir vencê-lo, 
rezando e pedindo esta graça, mas na-
da conseguia. Foi então que os Arau-
tos vieram e fiz o curso de consagra-
ção e me consagrei à Nossa Senhora, 
também me tornei um coordenador do 
oratório junto com minha esposa, as-
sim como recebi o escapulário de Nos-
sa Senhora. Pois bem, faz um ano que 
recebi essas graças e desde então não 
caio mais neste vício”. 

O que significa para 
vocês participarem do 
Apostolado do Oratório?

É imensamente gratificante termos 
sido escolhidos por Nossa Senhora pa-
ra participar desse Apostolado. Nós 
temos contato com as alegrias e tam-
bém com os sofrimentos das pessoas. 
Assim podemos testemunhar o quanto 
Maria ama seus filhos.

O fato de percebermos que estamos 
ajudando as pessoas e sermos teste-
munhas das graças que Nossa Senho-
ra derrama sobre seus filhos, nos deixa 
verdadeiramente emocionados e com 
os olhos cheios de lágrimas, como ago-
ra, neste momento...
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 primeira parte da Ave-Maria, 
como todos sabem, tem uma 

origem bíblica. Ela está composta pe-
la saudação do Arcanjo Gabriel a Ma-
ria – “Ave, cheia de graça, o Senhor é 
convosco” – seguida da exclamação de 
Santa Isabel ao receber em sua casa a 
Virgem Santíssima: “Bendita sois Vós 
entre as mulheres e bendito é o fruto 
do vosso ventre” (cf. Lc 1, 26-42).

Menos conhecida é, entretanto, a 
origem da segunda parte. Ela nasceu 
como reação contra a heresia de Nes-
tório, Patriarca de Constantinopla, que 
negava ser Nossa Senhora a Mãe de 
Deus. Entre os Bispos que combateram 
para defender o dogma da Maternida-

de Divina, destacou-se por seu ardor 
o Patriarca de Alexandria, São Cirilo, 
graças ao qual o Concílio de Éfeso, re-
alizado no ano 431, proclamou: “Se al-
guém não confessar que o Emanuel é 
Deus no sentido verdadeiro e que, por-
tanto, a Santa Virgem é deípara (que 
dá à luz um Deus) […], seja anátema” 
(Dz 252). Em consequência, acrescen-
tou-se à Saudação Angélica esta alen-
tadora súplica: “Santa Maria, Mãe de 
Deus, rogai por nós pecadores, agora 
e na hora de nossa morte”.

O complemento da Ave-Maria flo-
resceu, pois, de um sorriso da Virgem 
Mãe, como maternal auxílio a seus fi-
lhos pecadores, ou seja, a todos nós.

Você 
sabia?
Como e quando  

se compôs 
a Ave-Maria?

A

Anunciação - Museu Provincial 
de Pontevedra (Espanha)

F.
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Pe. Antônio Guerra, EP

Assistente Espiritual do Apostolado do Oratório

a Palavra dO SacerdOte

Jesus e Maria, um 
só coração
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A devoção ao Sagrado Coração de Jesus está fundamentada nas Sagradas Escrituras. 
Cristo apresenta a Si  mesmo como o Mestre “manso e humilde de coração” (Mt, 11, 29). 
Podemos afirmar que a devoção ao Coração de Jesus nasceu quando São João Evangelista 
encostou o ouvido no Coração de Jesus, por ocasião da Última Ceia.

Muito difundido na Idade Média, o culto ao Coração de Cristo ganhou um novo impulso 
na época moderna com as aparições a Santa Margarida Maria Alacoque. Num tempo em 
que se pregava erradamente os rigores da justiça divina, a devoção ao Coração de Jesus foi 
o remédio para suscitar nos fiéis o amor a Deus e a confiança na misericórdia, que tem no 
coração o seu melhor símbolo. 

Logo no dia seguinte à Solenidade do Sagrado Coração de Jesus a Igreja celebra a me-
mória do Imaculado Coração de Maria. A proximidade das duas celebrações é em si mes-
ma um sinal da estreita relação entre uma devoção e outra: a bondade e o amor do Cora-
ção de Jesus se refletem no Coração da Mãe. 

Ao comemorar o Coração de Maria a Igreja celebra a associação da Mãe na obra salva-
dora do Filho: da Encarnação até a Morte na Cruz; na Ressurreição e na descida do Divi-
no Espírito Santo. A devoção ao Imaculado Coração de Maria se difundiu muito por todo o 
mundo depois das Aparições de Fátima, quando a Virgem disse: “Deus quer estabelecer no 
mundo a devoção ao meu Imaculado Coração”. 

As duas devoções – ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria – se 
desenvolvem em íntima harmonia dentro da Igreja. Nada mais natural que os corações da 
Mãe e do Filho se apresentem juntos aos fiéis.

São João Eudes foi quem melhor nos explicou a união íntima e profunda entre os Corações de 
Jesus e de Maria: “Não sabeis que Maria nada é, nada tem e nada pode sem Jesus, por Jesus e em 
Jesus, e que Jesus é tudo, pode tudo e faz tudo n’Ela? Não sabeis que é Jesus quem fez o Coração 
de Maria tal qual ele é, e quis fazê-lo  uma fonte de luz, de consolação e de toda sorte de graças 
para aqueles que recorrem a Ela em suas necessidades? Não sabeis que Jesus não apenas reside e 
assiste continuamente no Coração de Maria, mas é Ele mesmo o Coração de Maria, o Coração de 
seu Coração e a alma de sua alma, e que, portanto, vir ao Coração de Maria é vir a Jesus, honrar o 
Coração de Maria é honrar Jesus, invocar o Coração de Maria é invocar Jesus?” 

Incentivo, pois, a todas as famílias participantes do Apostolado do Oratório, que se con-
sagrem à proteção dos Corações de Jesus e de Maria.



A

Como o 
cervo em 
busca das 
águas
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ssim como o cervo busca a fonte 
das águas, minha alma suspira 

por Vós, ó meu Deus” (Sl 41, 2).
 “Corre para a fonte, deseja a fonte. 
Mas não corras de qualquer modo, 
como qualquer animal. Corre como 
o cervo. Que significa ‘corre como o 
cervo’? Que não seja lenta a corrida; 
corre veloz, deseja logo a fonte”.

(SANTO AGOSTINHO. Enarratio 
in Psalmum XLI, n.2. In: Obras. 
 Madrid: BAC, 1965, v.XX, p.6.)


