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Fátima, 
conversão e 

misericórdia

Multidão de peregrinos 
presencia o “milagre do 
Sol”, na última aparição 
de Fátima



H

Plinio Corrêa 
de Oliveira

A humanidade 
ouviu os apelos 

de Fátima?
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á certos temas que nos são 
tão familiares e caros ao co-
ração que se tornaram objeto 

de inúmeros comentários de nossa par-
te. Desta vez não vou comentar tanto a 
Mensagem de Nossa Senhora de Fátima 
quanto a atitude do mundo perante ela.

A Santíssima Virgem documenta a 
autenticidade de seu anúncio de dois 
modos. Em primeiro lugar, Ela a con-
fia a pastorezinhos incapazes de com-
preender seu significado, limitando-
-se a repetir o que ouviram. Por vezes, 
discursos longos e complexos que eles 
transmitiam sem se contradizerem, 
mesmo submetidos a inquéritos poli-
ciais brutais.



De outro lado, Nossa Senhora pro-
duziu milagres que provavam à mul-
tidão ali reunida, e mesmo a gente de 
muito longe, que algo de sobrenatural 
se passara, como, por exemplo, a famo-
sa “dança” do Sol. Tudo atestado por 
pessoas que moravam muito distante 
de Fátima.

Entretanto, chama a atenção no mo-
do de o mundo receber a Mensagem 
de Fátima, não só a incredulidade de 
muitos à vista de episódios tão impres-
sionantes, mas o fato de não se encon-
trar quem fizesse o seguinte comentá-
rio: tomada a Mensagem em si mesma, 
apenas pelo seu conteúdo, abstração 
feita de todos os prodígios que a cerca-
ram, já havia todas as razões para ad-
mitir sua veracidade.

Quem conhecesse um pouco de mo-
ral não podia duvidar que o mundo es-
tava imerso num processo de pecados 
gravíssimos, cujo dinamismo permitia 
antever aonde levariam a humanidade.

Portanto, teologicamente falando, 
bastaria raciocinar um pouco para se 
ter a certeza de que, a não haver uma 
grande conversão, viria um castigo.

Assim, com um pouco de conheci-
mento da Teologia da História, ver-se-
-ia tratar-se de uma mensagem con-
dizente com o que um homem de Fé, 
analista dos acontecimentos da época, 
dotado de alguma profundidade, deve-
ria pensar. 

Ora, as crianças transmitiram, as-
sim, uma comunicação sábia e verda-
deira em si mesma, de uma sabedoria 

e uma riqueza de conteúdo que exce-
dia a capacidade delas. Logo, a mensa-
gem é intrinsecamente verdadeira.

Em última análise, alguém que ob-
servasse o mundo daquele tempo à luz 
da Revolução e da Contra-Revolução 
distinguiria na Mensagem três aspec-
tos: uma descrição teológica dos peca-
dos daquele tempo, o anúncio de um 
castigo e a indicação dos meios de es-
capar deste, isto é, a penitência e a 
consagração ao Imaculado Coração de 
Maria.

A Porta da misericórdia é precisa-
mente Nossa Senhora, chamada a Por-
ta do Céu. Quer dizer, é ultrateológi-
co que Ela tenha dito: “Cessem de pe-
car e recorram a Mim que obtenho a 
eliminação do castigo.” Nada mais ra-
zoável. 

Contudo, a humanidade recebeu 
a Mensagem de Fátima com orgulho, 
quando ela exigia um ato de humildade, 
ou seja, que os homens reconhecessem: 
“Nós pecamos, andamos mal.” Exigia a 
emenda, o abandono da impiedade e da 
imoralidade na qual iam caindo. Por is-
so houve uma rejeição global em rela-
ção a essa Mensagem. Os resultados, 
vemos por toda parte.

Façamos um exame de consciência. 
Temos os olhos suficientemente aber-
tos para a Mensagem de Fátima?

Compreendamos que com Nossa 
Senhora não se brinca, e peçamos a 
Ela que tenha pena de nós.

(Revista Dr. Plinio nº 235)



Moçambique para Maria

1



Moçambique para Maria
Há muitos anos os Arautos do Evan-

gelho desenvolvem uma intensa ação 
missionária em Moçambique, país de 
língua portuguesa localizado no su-
deste africano. Na capital, Maputo, e 
em outras cidades do interior, cente-
nas de famílias recebem o Oratório do 
Imaculado Coração de Maria em suas 
casas (foto 1).

Os sacerdotes Arautos frequente-
mente são chamados para celebrar 
a Eucaristia em diversas comunida-
des (foto 2) e vários grupos de devotos 
participam de cursos de preparação ao 
longo do ano e se consagram a Nossa 
Senhora segundo o método de São Luís 
Maria Grignion de Montfort (foto 3).
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Em Vila do Rosário de Kuarepotí 
um Oratório iluminado, de 2 metros 
de altura, dá as boas vindas a quem 
chega nessa simpática cidade do Pa-
raguai (foto 1). A bênção de inaugu-
ração do oratório gigante foi feita em 

Oratório  
gigante no  
Paraguai

Peregrinação
2018

Nossa Senhora Aparecida 
 espera por você!

Organize sua caravana, 
coordene seu grupo e venha 

participar deste 
 abençoado  evento!

10 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.

11 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 por Dom 
Benedito Beni dos Santos, Bispo Emérito 
Lorena (SP), e concelebrada pelos bispos 
e padres presentes. 
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conjunto pelo vigário paroquial, Pe. 
Arnaldo Loureiro Chinacuete e pelo 
Superior local dos Arautos do Evan-
gelho, Pe. Rafael Ibarguren (foto 2). 
A obra é uma iniciativa da Pastoral 
do Oratório, que conta com 10 gru-

pos que recebem a imagem de Maria 
em suas casas (foto 3). 

Assim, a pequena cidade de 12.000 
habitantes está abençoada e prote-
gida pela figura maternal de Nossa 
Senhora.

10 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.

11 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 por Dom 
Benedito Beni dos Santos, Bispo Emérito 
Lorena (SP), e concelebrada pelos bispos 
e padres presentes. 

LOCAL DE ENCONTRO E CONVÍVIO
Serviço de atendimento:

• Auditório Padre Noé Sotillo (localiza-
do no subsolo da Basílica Nova, ao la-
do da “Casa do Pão”). 

• Acolhida aos peregrinos. Atendimen-
to aos Coordenadores de Caravanas e 
Oratórios.

• Entrega de lembranças da Peregrina-
ção.

• Exposições audiovisuais e painéis foto-
gráficos com as atividades do Aposto-
lado do Oratório no Brasil e no mundo.
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Vinde, ó Espírito Santo,
E enviai do Céu
Um raio de vossa luz.

Vinde, Pai dos pobres,
Vinde, dispensador dos dons,
Vinde, luz dos corações.

Consolador por excelência,
Doce hóspede da alma,
Nosso doce refrigério.

No trabalho sois repouso;
No ardor sois calma;
No pranto, consolo.

Ó luz beatíssima,
Penetrai até o fundo do coração
Dos que Vos são fiéis.

Sem vossa graça,
Nada há no homem,
Nada que não lhe seja nocivo.

Lavai o que é impuro,
Fecundai o que é estéril,
Ao que está ferido, curai.

Dobrai o que é rígido,
Aquecei o que é frio,
E o que se extraviou, guiai.

Dai aos que Vos são fiéis,
E em Vós confiam,
Os sete dons sagrados.

Dai-lhes o mérito da virtude,
A salvação no termo da vida,
A eterna felicidade. Amém.

Vinde, ó Espírito Santo

(Sequência da Missa de Pentecostes - Missa do Dia)


