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Lúcia de Jesus ganha a
dimensão de Personagem
Histórica do século XX!
Hoje afirmo-o convictamente.
Não compreenderemos
plenamente a História de
Portugal no século XX se a
omitirmos, se a sonegarmos.
Manuel Couto

A ESCOLHA
DE DEUS

Santuário da Nossa Senhora de Fátima à noite.

Como vejo a Mensagem através do tempo
sem tempo, porque nos planos de Deus,
na Luz do Seu Imenso Ser, ela sempre foi
como se fora actual, naquele momento,
por Ele marcado para aquele dia, hora e
instante, porque no espelho imenso do
seu Ser Divino, tudo está presente sem
passado nem futuro.
Assim podemos ver, como Ele transformou aquele local agreste, em terra de paz,
de penitência e oração, onde acorrem as
multidões sedentas de fé, de esperança
e de amor, para beberem na torrente da
Água viva que sacia e transborda para a
vida eterna.
Escolhe tão pobres crianças ignorantes,
que os homens teriam rejeitado, como in-

capazes de servir para a realização de tal projecto.
Mas Deus opera ao contrário dos homens, escolhe o que não serve para dele se servir, porque
Sua é a sabedoria, a ciência, o poder e o querer,
para comunica-lo a quem Lhe apraz. É a esses que o Senhor Se comunica, Se manifesta e
para transformá-los segundo os planos da Sua
misericórdia, e assim mostrar que não são eles,
mas a graça de Deus que neles opera. Assim, o
Senhor mostra que a obra é Sua e não dos fracos
instrumentos que escolheu; para Deus basta que
esses instrumentos se deixem moldar, transformar, e mover pela graça que neles actua gravando nesses seus corações inocentes e puros, os reflexos da Sua presença, os toques da Sua graça,
e os impulsos do Seu amor. Tudo é obra Sua Ele
é o artista que desenha e pinta esse belo quadro
que todo o mundo vê, observa e contempla maravilhado, uns com fé outros sem ela, mas sem
poder negar com boa consciência a realidade
que está patente e os nossos olhos vêem, e que é
mais uma prova da existência de um único Deus
verdadeiro.
Iniciou Deus, a preparação dos instrumentos que
escolheu, quando eles, despreocupados, rezavam
e brincavam, fazendo passar na sua frente, suave
e lentamente, como se fora uma nuvenzinha
branca de neve, mais brilhante que o sol, com
figura humana, que houvesse descido desprendendo-se do firmamento, atraindo-lhes o olhar e
chamando-lhes a atenção. Que é aquilo? Interrogavam-se entre si as pobres crianças: Não sei.
E com certeza, ainda hoje, eu não sei. Mas os
acontecimentos que se lhe seguiram, levam-me
a crer, que seria o nosso Anjo da Guarda, que
sem se manifestar claramente, nos ia predispondo para a realização dos planos de Deus.
Irmã Lúcia - (Como vejo a Mensagem)
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PARTICIPANTES
DA SANTIDADE
DE DEUS
A Mensagem de Fátima veio renovar em
toda a Igreja a sua vocação à santidade, pelo
exercício da oração, da caridade e da penitência.
A Irmã Lúcia faz uma síntese entre a acção
de Deus e a colaboração humana desta forma: «Ser santa não é ser indolente, é saber
dar-se, entregar-se, dizer sempre «Sim!» a
tudo o que o Senhor quiser, com amor, com
alegria e generosidade. Isto é viver a luz de
Deus que habita em mim, viver na luz, viver
da luz e viver para a luz! Ser receptáculo da
Luz Divina, dessa Luz que é Deus, que mora
em mim e me absorve em Si, - Sou assim
uma pequena centelha de Luz Imensa que é
Deus! Amo-Te Senhor, porque Tu és Amor!».
A Irmã Lúcia, profundamente identificada
com a Virgem Maria, Mãe de Jesus, que a
visitou em Fátima, e à imagem de quem configurou a sua vida como religiosa carmelita
descalça, deixa-nos assim uma síntese do
que é a santidade do cristão, resultado da
acção da graça de Deus, mas que conta com
a cooperação humana. Quanto mais santos,

mais somos «luz do mundo… mais a nossa
luz brilha diante dos homens», não porque
tenhamos brilho próprio, mas porque reflectimos a Luz do próprio Deus que resplandece
em todos os Seus santos.
A Irmã Lúcia diz-nos que «a nossa santidade
é fruto da acção de Deus em nós e é por Ele
e com Ele que somos santos… É o amor que
nos purifica, que nos santifica, que nos une
e nos salva». Assim, a luz da santidade resulta do exercício da caridade na vida de cada
um de nós. Nos seus Apelos, deixa-nos uma
pedagogia para santificar tudo o que sai das
nossas mãos: «Devemos, por isso, santificar o
nosso trabalho, o nosso descanso, o nosso alimento, as nossas recriações como se fossem
uma permanente oração. Sabendo nós que
Deus está presente, basta lembrar-nos d’Ele
e de vez em quando dirigir-Lhe alguma palavra: quer seja de amor – Amo-Te, Senhor! –,
quer seja de agradecimento – Obrigado, Senhor, por todos os teus benefícios –, quer seja
de súplica – Senhor, ajuda-me a ser-Te fiel;
Este trato íntimo e familiar com Deus transforma os nossos trabalhos e as nossas ocupações diárias numa verdadeira e permanente vida de oração». A santidade é sinónimo de
união com Deus, da nossa vida de comunhão
com os irmãos, com a natureza e com toda
a Trindade, comunhão das Pessoas Divinas.

P. Joaquim Teixeira, Provincial O.C.D.
(Santificados em Cristo | Santuário de Fátima 2014)
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LÚCIA
UM OLHAR SOBRE A
PERSONAGEM
HISTÓRICA

Peregrinos de Fátima com os três pastorinhos, 1917.

No final de 2014 foi-me lançado o desafio de colaborar como membro da
Comissão Histórica na Causa de Beatificação da Ir. Irmã Maria Lúcia de
Jesus e do Coração Imaculado, O.C.D.
Até então – reconheço – o meu conhecimento sobre «Fátima» limitava-se
ao que é comummente conhecido: as
aparições e o seu contexto histórico, as
personagens centrais, ou seja, os «três
pequenos pastores» e a figura, algo
enigmática e distante, da própria pastorinha mais tarde Religiosa Carmelita, a Irmã Lúcia.
Quase um ano passado é o testemunho do Historiador que é pedido. Assim
tentarei. Mas, tenho bem presente que
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o caminhante não regressa da sua viagem
como partiu. O trabalho do Historiador
tem o mesmo desígnio. Encetamos uma
viagem por acontecimentos, factos, personagens… e à medida que vamos retirando
as várias camadas do pó que o tempo acumulou sobre um quadro do qual apenas
podemos descobrir excertos – nunca mais
do que isso – algo se transforma em nós
próprios. É inevitável.
Começo com uma conclusão que insistentemente se tem repercutido na minha
mente. Resume-se a numa só palavra:
transformação. Orientar-me-ei pelas coordenadas fundamentais de um Historiador:
tempo e espaço.
Em 1917 três pequeninos pastores de uma
terra serrana do centro de Portugal transformaram-se em videntes. Pouco tempo
depois, os pastos alargaram-se, eram já
uma região, depois, o país, e o rebanho que
os passou a seguir tornou-se imenso, diferente. A escala mudara.
Três anos depois, Lúcia é a única tela que
resta de um tríptico. É agora um relicário
vivo que guarda a mensagem. A pastora-vidente seguiu para Norte. Porto-Braga-Tui-Pontevedra. Tornara-se Religiosa
Consagrada.
O rebanho fica lá, está sempre lá, na sua
Cova da Iria, e continua a crescer. Esperam, desesperam pela «mensagem». O
olhar do rebanho volta-se para «Nossa
Senhora do Rosário de Fátima». Esse é,

deve ser, o refúgio de milhões de dramas
humanos. O mundo prossegue o seu movimento, transforma-se como nunca até
então. Guerras eclodem e terminam. A
eterna luta, titânica, do bem contra o mal.
É o «grande» século XX, como ficou conhecido. Nova escala.
A pequena candeia consegue atingir o tão
ansiado «Monte Carmelo». O sonho, sofrido, cumpriu-se! Em março de 1948 toma o
nome de Irmã Maria Lúcia de Jesus e do
Coração Imaculado.
A luz agora é um farol (tantas vezes se
fará alusão à simbologia do seu nome, Lúcia=Luz). Mas não localiza. É ao contrário:
aponta.
Revela-se uma geografia mais vasta! Uma
espécie de triângulo (não é a alegoria visual da Trindade na iconografia cristã?) de
uma geografia cujos vértices estão firmados em Portugal-Roma-União Soviética.
É agora uma interveniente numa História
nacional e mundial. Lúcia de Jesus ganha
a dimensão de Personagem Histórica do
século XX!
Hoje afirmo-o convictamente. Não compreenderemos plenamente a História de
Portugal no século XX se a omitirmos,
se a sonegarmos. O mesmo sucederá na
História da Igreja, na Teologia Católica,
nas biografias dos Papas, na História da
Arte, na Cultura Portuguesa e Europeia
(mundial até), na Sociologia, na Política
e em tantos outros campos do conhecimento.
Quanto à Lúcia como ser humano e às suas
obrigações, gostos, alegrias, preocupações,
sofrimentos e tristezas de uma vida terrena, esperemos pelo que o fim deste processo (do qual faço humildemente parte como
pequena peça) permita um dia estudar e
conhecer. Entretanto, e por estranho e sur-

preendente que possa parecer a muitos,
ela legou-nos sítios de si que apenas se
poderiam encontrar de um «outro lado»,
porque habitam no interior de certos
seres. Pelas suas próprias palavras (sim.
Também foi autora): “É nesta vida de
Deus – através da fé – que eu vou fixar
o meu olhar, porque é em Deus que eu
encontro o Princípio – sem princípio –
porque em Deus não há passado nem
futuro, tudo está presente na luz do Seu
imenso Ser, como se fora naquele mesmo instante” (Como vejo a Mensagem”,
1ª Ed., pág. 12).
Sem princípio. Sem passado nem futuro. Tudo está presente.
E não é que as nossas coordenadas não
existiam para a Irmã Lúcia?
Manuel Couto | Historiador
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GRAÇAS
H

á um ano aproximadamente fiz uma oração pedindo à Irmã Lúcia
que usasse o seu poder de Intercessão junto da Virgem Maria para
que alcançasse a graça de ser mãe. Hoje quero dizer-lhes que a
minha graça foi atendida e que a nossa alegria é imensa. Obrigada a
todas e principalmente à Irmã Lúcia pela ajuda que nos têm dado a estar
mais perto de Deus e sentir a Sua presença.
Sofia | Portugal

F

oi-me notificado que tinha um nódulo no peito, temi o pior, mas
comecei a rezar com muita fé pedindo a intercessão e a ajuda
da Irmã Lúcia. Ela não se fez esperar e a operação correu muito
bem, sendo que o nódulo não era de origem cancerosa e tudo à volta
estava limpo. Apenas tive que fazer algumas sessões de radioterapia
para prevenir o reaparecimento e encontro-me bem e a fazer a vida
normal. Quero enviar este testemunho como prova da intercessão da
Irmã Lúcia e para que ajude no seu processo de canonização.
Isabel Lopez_ España

F

iz uma operação à coluna e fiquei com os joelhos muito apanhados,
o que me dificultava a caminhar. Num dos dias lembrei-me de pedir
à pastorinha Lúcia as melhoras dos meus joelhos. Rezei a Oração da
sua Beatificação e comecei a sentir melhoras, durante 9 dias rezei todos
os dias e prometi divulgar esta graça. Estou melhor e muito agradecida à
Lúcia por esta graça.
Ir. Maria das Neves de Jesus Cristo Barata_religiosa de S. José de Cluny

T

ive um grande desentendimento com a minha irmã e deixámos
de falar. Como esta situação me custava muito pedi à Irmã Lúcia
que me ajudasse a tomar a iniciativa de lhe telefonar, pois não
achava forças para isso. Pus a estampa de Nossa Senhora com a
Irmã Lúcia ao pé do telefone e tive logo forças para fazer a chamada,
conversámos e ficámos amigos como sempre. Foi a Irmã Lúcia que
me deu coragem!
João Luís Garcia | Portugal
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T

enho uma amiga que sofreu um AVC e os médicos disseram que ela
tinha que ser operada o mais rapidamente possível, porque lhe foi
diagnosticado um trombo no coração que punha em risco sua vida.
Mas a operação teve que ser adiada devido a uma infecção. Passado uma
semana estava tudo pronto para ela ser operada quando lhe fizeram os
exames e descobriram que o trombo no coração simplesmente tinha desaparecido, nem mesmo os médicos puderam explicar ou compreender
o que se tinha passado. Estou certa que a Serva de Deus Irmã Lúcia
atendeu o meu pedido quando lhe rezei e pedi que a minha amiga ficasse
bem. Obrigada Irmã Lúcia por nos ajudares!
Diamantina Gonçalves | Portugal

V

enho comunicar com profunda gratidão e alegria, a graça obtida por
intercessão da Irmã Lúcia a quem pedimos com confiança a ajuda
de pedir à Mãe do Céu, que através dela chegasse a Jesus e por
Jesus ao Pai, as melhoras de um sobrinho que se encontrava gravemente
doente nos cuidados intensivos por ter contraído a doença de leptospirrose.
O estado dele era muito grave e nem permitiam visitas. Com muita fé fizemos várias vezes a novena e alcançámos a graça de ele se ter recuperado totalmente. Só nos resta dizer: “Obrigada Irmã Lúcia, pois já sabíamos
que estavas no Céu!”. Envio uma oferta para a ajuda da Causa de Beatificação como sinal de reconhecimento.
Maria Isabel Medeiros | Açores

V

enho por este meio comunicar que recorri à Irmã Lúcia para que
me ajudasse a afastar de mim uns maus pensamentos que muito
me atormentavam e graças à ajuda dela melhorei muito. Obrigada Irmã Lúcia!
Mário Almeida | Portugal

S

ou devota da Irmã Lúcia e venho muito reconhecida agradecer-lhe a
graça que me foi concedida. O meu neto mais velho já estava formado há bastante tempo, mas não conseguia arranjar trabalho e eu,
com muita fé, rezei à Irmã Lúcia que já me concedeu essa graça, que muito
agradeço e não mais esquecerei.
Maria Tomásia Ferreira| Portugal

A

minha irmã tinha grandes suspeitas de estar cancerosa. Rezámos muito e com a graça do Senhor e a intercessão da Irmã
Lúcia, a quem pedi com muita confiança, a última biópsia não
acusou o câncer. Estamos em ‘acção de graças’, continuemos confiando que o Senhor olha por nós.
Ir. Maria Aparecida_Carmelo Nossa Senhora Aparecida Brasil
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NOTÍCIAS
BIOGRAFIA
DA IRMÃ LÚCIA
PARA CRIANÇAS
No 11º aniversário da morte da Irmã
Lúcia, dia 13 de Fevereiro, será lançado um livro com a sua biografia para
crianças e adolescentes.
A obra, que conta com as ilustrações
de Pedro Rocha e Mello, é da autoria da escritora Thereza Ameal, sendo
uma adaptação fiel para os mais novos
do livro da biografia da Irmã Lúcia
“Um caminho sob o olhar de Maria”
(Carmelo de Coimbra).

surpreendentes da sua personalidade,
mas também acompanhar o essencial
das muitas etapas da sua longa vida,
porque quando voou para o Céu pouco
faltava para completar 100 anos.”

11º ANIVERSÁRIO DA
MORTE DA IRMÃ LÚCIA

O livro será editado também em inglês,
espanhol, italiano e Polaco.

“A Lúcia era – e não era – uma menina
como as outras, sabes porquê? Porque
desde o dia em que, na companhia
dos primos Jacinta e Francisco, viu
Nossa Senhora sobre os ramos duma
azinheira, em Fátima, e falou com ela, entregou-se nas mãos de Deus sem reservas.
Este livro não só permite conhecer
o carácter da Irmã Lúcia e facetas
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No próximo dia 13 de Fevereiro completa-se mais um aniversário da morte
da Irmã Lúcia ao qual convidamos todos a associarem-se rezando para que a
Igreja possa reconhecer a sua santidade
quanto antes.
No Carmelo de Santa Teresa, Coimbra, o
programa aberto a quantos queiram participar é o seguinte:
15.30h - Apresentação do livro da Biografia da Irmã Lúcia para crianças
Conferência da autora Thereza Ameal e
da Vice Postuladora Irmã Ângela Coelho
17.00h - Eucaristia no Carmelo de Santa
Teresa presidida pelo Bispo de Coimbra,
D. Virgílio Antunes.

MEMORIAL
DA IRMÃ LÚCIA
Com o objectivo de dar a conhecer melhor a vida da Irmã Lúcia,
especialmente enquanto Carmelita, e de expor alguns dos seus objectos pessoais,
o Carmelo de Santa Teresa criou um espaço, que alberga o espólio daquela que ,
daqui, elevou ao Céu, tantas orações e sacrifícios por toda a humanidade, através da
divulgação da mensagem de Fátima e da devoção ao Coração Imaculado de Maria.

HORÁRIO:
De 3ª feira a 6ª feira
10 00 horas - 12 00 horas
15 00 horas - 18 00 horas
Sábados, Domingos e Feriados
15 horas às 18 horas

Encerra à Segunda-feira
De 1 de Novembro a 1 de Abril o horário
da tarde é das 14.00h às 17.00h.
Marcação de grupos:
Telefone: 239 781 638
memorialirmalucia@carmelitas.pt
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MEMÓRIAS DA IRMÃ LÚCIA I
Autor: Irmã Lúcia
Editor: Secretariado dos
Pastorinhos
Nº de páginas: 237
Preço: 6.00 €

MARCADOR DE LIVROS
Conjunto de 5 marcadores

MEMÓRIAS DA IRMÃ LÚCIA II
Autor: Irmã Lúcia
Editor: Secretariado dos
Pastorinhos
Nº de páginas: 194
Preço: 5.00 €
Preço por unidade 0,50 €

APELOS DA MENSAGEM
DE FÁTIMA
Autor: Irmã Lúcia
Editor: Carmelo de Coimbra
e Santuário de Fátima
Nº de páginas: 300
Preço: 7,50 €

POSTAIS
Conjunto de 12 postais com
fotografias da Irmã Lúcia
dentro de uma capa desdorável.

COMO VEJO A MENSAGEM
ATRAVÉS DOS TEMPOS
E DOS ACONTECIMENTOS
Autor: Irmã Lúcia
Editor: Carmelo de Coimbra e
Secretariado dos Pastorinhos
Nº de páginas: 63
Preço: 2.00 €
O ROSÁRIO COM A IRMÃ LÚCIA
Autor: Irmã Lúcia/
Carmelo de Coimbra
Editor: Edições Carmelo
Nº de páginas: 88
Preço: 3.00 €
UM CAMINHO SOB
O OLHAR DE MARIA
Autor: Carmelo de Coimbra
Editor: Edições Carmelo
Nº de páginas: 496
Preço: 20.00 €
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Preço por unidade 4,00 €
Os pedidos podem ser feitos para:

￼ Carmelo de Santa Teresa,
Rua de S. Teresa, 16
3000-359 Coimbra
PORTUGAL
causabeatificacaolucia@lucia.pt

Este Boletim é distribuído gratuitamente
A quem desejar colaborar nas despesas
da Causa de Beatificação da Serva de Deus
Irmã Lúcia, agradecemos o envio
dos donativos para:
Carmelo de Santa Teresa,
Rua de Santa Teresa, nª 16
3000-359 Coimbra - Portugal
ES PÍRITO SANTO
Nº da Conta: 0007 6839 2485
N.I.B. 0007 0000 00768392485 23
IBAN PT 50 0007 0000 0076 8392 4852 3
SWIFT/BIC: BES CPTPL
Agradecem-se todos os donativos recebidos.
Nos primeiros Sábados de cada mês e todos os
dias 13 a Eucaristia no Carmelo de Coimbra é
oferecida pelas intenções de todas as pessoas
que se encomendam à intercessão
da Irmã Lúcia.

BIOGRAFIA
Lúcia Rosa dos Santos, nasceu em Aljustrel, paróquia
de Fátima, no dia 28 de Março de1907. Na companhia de seus primos, os Bem-aventurados Francisco
e Jacinta Marto, recebeu por três vezes a visita de um
Anjo (1916) e por seis vezes a visita de Nossa Senhora
(1917), que lhes pediu oração e penitência em reparação e pela conversão dos pecadores. A sua especial
missão consistiu em divulgar a devoção ao Coração
Imaculado de Maria como alma da mensagem de
Fátima.
Ingressou na Congregação de Santa Doroteia, em
Espanha, onde se deram as aparições de Tuy e Ponteve- dra, as aparições da Santíssima Trindade, de
Nossa Senhora e do Menino Jesus. Desejando uma
vida de maior recolhimento para responder à mensagem que a Senhora lhe tinha confiado, entrou no
Carmelo de Coimbra, em 1948, onde se entregou
mais profundamente à oração e ao sacrifício. Nossa
Senhora veio buscá-la no dia 13 de Fevereiro de 2005
e o seu corpo repousa na Basílica de Nossa Senhora
do Rosário, em Fátima, desde o dia 19 de Fevereiro
de 2006.

Site www.lucia.pt
E-mail causabeatificacaolucia@lucia.pt

ORAÇÃO
PARA PEDIR
A BEATIFICAÇÃO
DA IRMÃ LÚCIA
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito
Santo, adoro-Vos profundamente e Vos
agradeço as aparições da Santíssima
Virgem em Fátima para manifestar
ao mundo as riquezas do seu Coração
Imaculado. Pelos méritos infinitos
do Santíssimo Coração de Jesus
e do Coração Imaculado de Maria,
peço-Vos que, se for para vossa maior
glória e bem das nossas almas,
Vos digneis glorificar diante da Santa
Igreja, a Irmã Lúcia, pastorinha de
Fátima, concedendo-nos, por sua
intercessão, a graça que Vos pedimos.
Amen.
Pai-nosso. Avé Maria. Glória.
Com autorização eclesiástica
Pede-se o favor de comunicar as graças
recebidas ao Carmelo de Coimbra.
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Uma criança desperta
para o amor de Deus
A vida da Lúcia, do Francisco e
da Jacinta, pequenos pastores de
Fátima, é uma história de graça
e misericórdia. Nestas crianças
vemos atuar a mesma força
paradoxal que sela toda a história
da salvação: a desproporção
infinita entre a história dos
soberbos e dos poderosos, com
os seus esquemas, estratégias e
conflitos, e a história dos humildes
que, na verdade da sua existência,
são convidados por Deus a ser
fermento de transformação da
humanidade.
Como videntes da misericórdia
de Deus, os pastorinhos darão a
ver a Mensagem que acolheram
através das suas vidas singelas.
São constituídos testemunhas
da presença do amor de Deus,
desse Deus que é Amor (1Jo 4,8),
transparecendo para o mundo
o seu rosto misericordioso que
converterá as suas vidas num
reflexo daquela Luz, que era o
próprio Deus, na qual, à sombra
de uma azinheira, a Senhora os fez
ver a si mesmos (M 174).
Guião da visita da imagem peregrina de
Nossa Senhora de Fátima às dioceses
portuguesas (Os pastorinhos de Fátima /
vida e espiritualidade)

Propriedade: Causa de Beatificação da Irmã Lúcia
Carmelo de Santa Teresa | Coimbra | Portugal
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