
O Rosário é a oração que 
Deus, por meio da Sua Igreja 
e de Nossa Senhora, nos tem 
recomendado com maior 
insistência para todos em geral, 
como caminho e 
porta de salvação: 
«Rezem o Terço todos os dias».

Irmã Lúcia

Nº 31| Ano 10 |
Outubro | 2018



Logo, na aparição do dia 13 de Maio de 
1917, Nossa Senhora pediu: «Rezem o 
Terço todos os dias»; e este apelo seria 
renovado por Ela todos os meses até 
Outubro.
Ora, tendo presente a insistência com 
que Deus, por meio da Sua Mensagem 
em Fátima, nos recomenda a oração 
do Rosário ou Terço, e o que tem dito 
sobre a mesma o Magistério da Igreja, 
ao longo dos anos, podemos pensar 
que o Rosário ou Terço é a fórmula 
de oração vocal que a todos, em geral, 
mais nos convém, e da qual devemos 
ter sumo apreço e na qual devemos 
pôr o melhor empenho para nunca a 
deixar.

Eu creio que, depois da oração 
litúrgica do Santo Sacrifício da Missa, 
a oração do santo Rosário ou Terço, 
pela origem e sublimidade das orações 
que o compõem e pelos mistérios da 
nossa redenção que recordamos e 
meditamos em cada dezena, é a oração 
mais agradável a Deus que podemos 
oferecer-Lhe e de maior proveito 
para as nossas almas. Se assim não 
fosse, Nossa Senhora não no-lo teria 
recomendado com tanta insistência.
Aos que dizem que o Terço é uma 
oração antiquada e monótona, 
devido à repetição das orações que 
o compõem, eu pergunto-lhes se há 
alguma coisa que viva sem ser pela 

A SENHORA DO 
ROSÁRIO DE 
FÁTIMA
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repetição continuada dos mesmos 
actos. Deus criou tudo o que existe de 
modo a conservar-se pela repetição 
continuada e ininterrupta dos mesmos 
actos. Assim, para conservarmos a 
vida natural, inspiramos e expiramos 
sempre do mesmo modo; o coração 
bate continuamente seguindo sempre 
o mesmo ritmo.

Desde o mistério da Santíssima 
Trindade, que Deus nos revelou na 
Anunciação do Anjo S. Gabriel a 
Maria, até ao mistério do Verbo feito 
homem, à Sua vida, paixão, morte, 
ressurreição e ascensão aos Céus, 
onde permanece vivo seja à direita 
do Pai, seja entre nós na Sua Igreja, 
nos Sacramentos, no sacrário onde 
permanece nas hóstias consagradas, 
e nos irmãos que formam connosco 
o Seu Corpo Místico, do qual todos 
somos membros vivos e operantes.
Esta é a fé que haurimos na oração, e 
é a oração que sustenta e aumenta em 
nós a fé. Percorrendo os mistérios do 
Rosário, recebemos a luz da verdade 
e força da graça para bem acolher e 
cooperar na obra redentora operada 
por Cristo.
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Irmã Lúcia
In Apelos da Mensagem de Fátima

No santo Rosário ou 
Terço, encontramos 
toda a riqueza das 
verdades de Deus, 
ou antes, a revelação 
de Deus aos homens.



Lúcia era ainda muito pequena 
quando a Senhora do Rosário 
apareceu no seu caminho. 
As suas irmãs mais velhas arranjavam 
o altar de Nossa Senhora do Rosário 
da igreja de Fátima, onde iam todos 
os domingos à Missa. Havia ali outras 
imagens, mas esta era aquela para 
a qual, por graça e natureza, ela se 
inclinava mais e diante da qual ia 
sempre rezar. Foi junto ao altar com 
a imagem da Senhora do Rosário que 
Lúcia cumpriu a penitência que o P. 
Cruz lhe deu, depois da sua primeira 
confissão. Ali, ajoelhada aos pés da 
Virgem que segurava o Menino numa 
mão e o rosário na outra, a pequena e 
inocente Lúcia pediu-lhe, com todo o 
ardor de que foi capaz, que guardasse 
o seu coração somente para Deus, 
que o mantivesse puro e o protegesse 
de todo o mal. Diz-nos ela: “Ao repetir 
várias vezes esta humilde súplica, com 
os olhos fitos na imagem, pareceu-me 
que ela se sorria e que, com um olhar 
e gesto de bondade, me dizia que sim. 

O PEDIDO DA 
SENHORA DO 
ROSÁRIO
Fiquei tão inundada de gozo, que a 
custo conseguia articular palavra.” 
A sua concentração e fé eram tão 
grandes que lhe pareceu ver um 
sorriso da Senhora. Se foi imaginação 
ou real manifestação ela não sabe, o 
que sabe é como se sentiu: inundada 
de gozo! A alegria é o primeiro dom do 
Espírito Santo, um sinal da presença 
do sobrenatural, onde está Deus 
há alegria! Nossa Senhora tocou 
o pequeno coração de Lúcia pela 
alegria, como mãe carinhosa que 
gosta de ver sorrir a sua filha querida. 
Mais tarde, a 13 de Maio, quando 
Lúcia vê uma Senhora muito linda, 
reconhece o sentimento de alegria 
sobrenatural, que vem do dom de 
Deus e que volta a inundar o seu 
coração de uma forma inexplicável. 
Quando vê a Senhora sente-se, mais 
uma vez, inundada de gozo e não pode 
duvidar que este sentimento vem de 
Deus, vem do Céu!
Lúcia pediu à Senhora do Rosário 
para guardar o seu coração só para 
Deus, a Senhora, porém, pede-lhe que 
transmita ao mundo um recado da sua 
parte: “Quero que continuem a rezar o 
terço todos os dias, em honra de Nossa 
Senhora do Rosário, para obter a paz 
do mundo e o fim da guerra, porque 
só Ela lhes poderá valer.” (13 de julho 
de 1917).
Todos os meses de maio a outubro, 

4



todos nós. Não é que, para irmos para 
o Céu, seja condição indispensável 
rezarmos muitos terços, propriamente 
ditos, mas sim fazermos oração; 
naturalmente, para aquelas pobres 
crianças, o rezar diariamente o terço 
era a fórmula de oração mais acessível, 
tal como o é ainda hoje para a maior 
parte das pessoas, e não há dúvida de 
que dificilmente alguém se salvará 
sem fazer oração. Sabemos bem o 
quanto somos fracos, resvalamos e 
caímos. Sem o auxílio da graça, não 
conseguiremos levantar-nos nem 
vencer as tentações. Ora esta força de 
que necessitamos e que nos vem com a 
graça, só a conseguiremos no encontro 
da nossa alma com Deus, por meio da 
oração.” (Apelos da Mensagem de Fátima)
O pedido que a Senhora faz aos 
Pastorinhos é, por isso, para todos nós. 
Saibamos responder com prontidão e 
generosidade ao pedido de uma mãe 
que quer o nosso maior bem e rezemos 
o terço com todo o carinho e devoção 
que formos capazes.

Carmelo de S. Teresa | Coimbra

entre outras coisas, a Senhora pede o 
mesmo: que rezem o terço todos os dias. 
Vemos aqui o pedido de uma mãe que 
quer o melhor para os filhos e, por isso, 
não se cansa de lhes recomendar o 
mesmo, de sublinhar como o que lhes 
pede é importante para eles próprios, 
pois não é Deus ou Nossa Senhora que 
precisam que rezemos, somos nós que 
precisamos da oração como meio de nos 
unirmos a Deus, de obtermos as graças 
que necessitamos para o nosso bem e o 
bem da humanidade. 
No início Nossa Senhora não revelou 
aos pastorinhos o seu nome ou quem 
era, quando Lúcia lhe perguntou de 
onde ela era, limitou-se a responder: 
“Sou do Céu”. Mais importante 
que o nome era a proveniência. 
Quando alguém nos diz de que país é, 
automaticamente vemos na nossa cabeça 
um perfil de comportamento, tradições, 
características… A Senhora quis que os 
três pequenos videntes  vissem nela os 
traços de Deus, porque o Céu é Deus e 
só quem está em Deus pode vir do Céu.        
Conta Lúcia nas suas memórias: “O 
pensamento de que estava a falar com 
uma pessoa vinda do Céu animou-me 
e perguntei se também a mim me seria 
concedida a dita de ir para o Céu, ao 
que a Senhora respondeu: «Sim, vais». 
«E a Jacinta?» perguntei. «Também» – 
respondeu. «E o Francisco?» – insisti. 
«Também, mas tem de rezar muitos 
terços» – respondeu.” Não deixa de ser 
curioso o facto de a Senhora dizer que 
uma criança, pura e inocente como o 
Francisco, precisava de rezar muitos 
terços para ir para o Céu. A Irmã Lúcia 
explica-o muito bem: “Penso que esta 
recomendação feita ao Francisco é para 
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SE DEUS VEIO ATÉ NÓS 
POR MARIA, COMO 
PODEREMOS NÓS 
IR A DEUS SEM MARIA?

Maria é, para todos nós, 
o modelo da mais perfeita 

santidade a que pode 
elevar-se uma criatura.
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Maria é tão doce, tão bela, 
tão linda e Maternal! 

Gosto tanto de lhe repetir 
a encantadora 

saudação do Anjo:
 Avé-Maria cheia de graça!...

A celeste Mensageira ao elevar-se ao 
Céu mandando-nos rezar o terço todos 
os dias para alcançarmos a paz para 
o mundo e o fim da guerra.Todas as 
pessoas de boa vontade podem e devem, 
diariamente, rezar o seu Terço. E para 
quê? Para nos pormos em contacto com 
Deus, agradecer os Seus benefícios 
e pedir-Lhe as graças de que temos 
necessidade. 
É a oração que nos leva ao encontro 
familiar com Deus, como o filho que vai 
ter com o seu pai, para lhe agradecer 
os benefícios recebidos, tratar com ele 
os seus assuntos particulares, receber a 
sua orientação, a sua ajuda, o seu apoio 
e a sua bênção.
Dado que todos temos necessidade de 
orar, Deus pede-nos, digamos como 
medida diária, uma oração que está ao 
nosso alcance: a oração do Terço, que 
tanto se pode fazer em comum como 
em particular, tanto na igreja diante do 
Santíssimo como no lar em família ou 
a sós, tanto pelo caminho quando de 
viagem como num tranquilo passeio 
pelos campos... 
O nosso dia tem vinte e quatro horas, 
não será muito se reservarmos um 
quarto de hora para a vida espiritual, 
para o nosso trato íntimo e familiar com 
Deus!
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Situado junto ao Carmelo de Coimbra, 
onde a Irmã Lúcia  viveu durante 57 
anos, alberga o seu espólio, exibindo 

peças únicas do seu uso pessoal, o 
itinerário da sua vida documentado em 
fotografias, a cela onde viveu e morreu, 

entre outras coisas.

MEMORIAL

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

DA IRMÃ LÚCIA

Preço de entrada 
a partir dos 12 anos: 1.50 €

Irmã Lúcia
In Apelos da Mensagem de Fátima



GRAÇAS

Venho comunicar uma grande graça que me foi concedida por Deus e Nossa 
Senhora, através da ajuda da Irmã Lúcia. Após duas semanas com cólicas 
intestinais fui aconselhada a fazer uma colonoscopia que revelou a presença 

de um tumor de grandes dimensões na zona transversal do intestino grosso. Durante 
o exame foi retirado tecido para análise e o resultado confirmou a presença de um 
adenocarcinoma no intestino. Frequentei, como habitual, as orações diárias do mês 
de Maria na minha Paróquia de Pedroso, Vila Nova de Gaia. Todos os dias, eu e os 
restantes participantes rezámos a oração à Irmã Lúcia pedindo a graça de me curar 
da minha doença. Em casa, individualmente, nos meus momentos de oração pedi 
também frequentemente a intercessão da Irmã Lúcia. Fui sujeita a uma cirurgia 
para excisão do tumor e no mês seguinte, fui observada pelo médico que decidiu 
que não necessitava de tratamentos adicionais. Passaram seis meses, fiz exames 
novamente que revelaram não existir qualquer evidência da doença. Junto envio 
o relatório elaborado pela médica que me acompanhou no Instituto Português de 
Oncologia no Porto que confirma o que acima relato. Com isto pretendo comunicar 
a graça que entendo que recebi da Irmã Lúcia e que desejava contribuísse para o 
seu Processo de Beatificação.

Quero agradecer à Irmã Lúcia por me ter ajudado nas minhas frequências. 
Estava nervosa e com dificuldade em algumas cadeiras, então rezei a 
oração a pedir a Beatificação da Irmã Lúcia e senti que ela me ajudou. 

Estou muito agradecida.

Ana Maria Costa | Portugal

Raquel Martins | Portugal
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A minha irmã teve um derrame cerebral e ficou totalmente paralisada. Era 
o mês de junho, mês dedicado ao Coração de Jesus. Eu e duas pessoas 
amigas começámos a rezar o terço todos os dias e a oração a pedir a 

Beatificação da Irmã Lúcia, pedindo para a minha irmã se recuperar. Em menos 
de um mês ela já pegava no copo de água, foi progredindo e no fim do mês de 
junho já conseguia dar uns passos. Agora já consegue fazer a vida toda normal. 
Agradeço muito à Irmã Lúcia que nos ajudou num momento tão difícil.

Luciano | Brasil

Deus, por intercessão da Irmã Lúcia, concedeu-me a graça de o pai dos 
meus filhos voltar para casa e agora somos os quatro uma família muito 
feliz.

Lucinda | Portugal



Quero comunicar a graça obtida através da Irmã Lúcia da cura de uma cri-
ança de 6 meses, hospitalizada com prognóstico de “gripe A”. Para além 
desta graça tenho obtido inúmeras outras através da Irmã Lúcia.

Tinha um problema em casa com o meu marido que me dava muita 
tristeza, preocupação e medo. Rezei várias vezes à Ir. Lúcia a pedir que 
me atendesse nesta minha preocupação e prometi que publicaria a graça 

se ela me ajudasse. Pouco tempo depois comecei a ver o meu pedido atendido, 
não tenho dúvida que foi a ajuda da Irmã Lúcia, pois só por milagre isto podia 
acontecer, de outra maneira não há explicação. Já passou um ano de sossego 
e felicidade com tal graça.

Adelaide Santos | Portugal

Horácia Fontes | Portugal

Encontrava-me a fazer o 5º ano de Psicologia quando tive que enfrentar 
vários problemas na minha vida. Fui completamente a baixo e fiquei com 
uma depressão, sem coragem para continuar a estudar ou fazer qualquer 

outra coisa e sem vontade de viver. A minha mãe, que é uma pessoa de muita fé, 
rezou muito por mim, pedindo a vários Santos a minha cura, mas eu continuava 
cada vez mais deprimido. Passaram-se 4 anos nisto e, um dia, ela disse-me que 
ia pedir à Irmã Lúcia a graça de eu ser capaz de terminar o curso. Senti uma 
força muito grande dentro de mim e uma vontade de rezar o terço todos os 
dias, assim fiz e em menos de um mês estava já de novo a estudar e consegui 
terminar o meu curso. Sinto-me bem e feliz e continuo a rezar todos os dias a 
Nossa Senhora e à Irmã Lúcia a quem quero, juntamente com a minha família, 
expressar o nosso maior agradecimento.

Michele | Belgica 

9

Desejo agradecer a Nossa Senhora de Fátima e à Irmã Lúcia pela graça 
que concederam à minha família com as melhoras do meu filho que é 
esquizofrénico. Ele não está completamente curado, mas já tem consciên-

cia de que está doente, fala normalmente sobre isso, toma os medicamentos e 
aceitou voltar a ver a família que ele, durante um ano, recusou ver, inclusive os 
pais e irmão. Vivia sozinho longe de tudo e regressou. Obrigado Nossa Senhora 
de Fátima e Irmã Lúcia por terem ouvido as minhas orações.

Odette Burelle | França

Tinha grandes dores de cabeça, fazia exames e os médicos não conseguiam 
perceber qual era o problema. Com muita fé pedi à Irmã Lúcia que inter-
cedesse por mim a Nossa Senhora e ao Sagrado Coração de Jesus e agora 

sinto-me bem. Que ela continue a pedir por mim e por todos os meus familiares.

Teresa Henriques | Portugal



LIVROS

MEMÓRIAS DA IRMÃ LÚCIA I 
Autor: Irmã Lúcia
Nº de páginas: 237
Preço: 6.00 €

MEMÓRIAS DA IRMÃ LÚCIA II 
Autor: Irmã Lúcia
Nº de páginas: 194
Preço: 5.00 €

APELOS DA MENSAGEM DE FÁTIMA
Autor: Irmã Lúcia
Nº de páginas: 300 
Preço: 7,50 €

COMO VEJO A MENSAGEM 
ATRAVÉS DOS TEMPOS
E DOS ACONTECIMENTOS 
Autor: Irmã Lúcia
Nº de páginas: 63 
Preço: 2.00 €

O ROSÁRIO COM A IRMÃ LÚCIA
Autor: Irmã Lúcia/Carmelo de Coimbra
Nº de páginas: 88
Preço: 3.00 €

UM CAMINHO SOB O OLHAR 
DE MARIA (Biografia da Irmã Lúcia)
Autor: Carmelo de Coimbra 
Nº de páginas: 496
Preço: 20.00 €

LÚCIA, A VIDA DA PASTORINHA 
DE FÁTIMA (Infantil)
Autor: Thereza Ameal
Nº de páginas: 78
Preço: 10.00 €
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MARCADOR DE LIVROS

Conjunto de 5 marcadores

     Preço por unidade 0,50 €

Os pedidos podem ser feitos para:

 Carmelo de Santa Teresa, 
Rua de S. Teresa, 16 / 3000-359 Coimbra 

PORTUGAL 
causabeatificacaolucia@lucia.pt

POSTAIS

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

Preço por unidade 4,00 €

Conjunto de 16 postais 
com os desenhos da Irmã 
Lúcia apresentados na 
exposição “Caminho de 
Luz”, + um opusculo com 
pensamentos da Irmã 
Lúcia, dentro  de uma 
capa de cartão. 

Preço por unidade 6,00 €



Lúcia Rosa dos Santos, nasceu em Aljustrel, 
paróquia de Fátima, no dia 28 de Março de1907. 
Na companhia de seus primos, os Bem-aventura-
dos 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 
Pontevedra, 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 bus-
cá-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.

BIOGRAFIA
ORAÇÃO

PARA PEDIR
A BEATIFICAÇÃO
DA IRMÃ LÚCIA

Santíssima Trindade, Pai, Filho e 
Espírito Santo, adoro-Vos profunda-

mente 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. 11

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:

Causa de Canonização Irmã Lúcia de Jesus

Carmelo de Santa Teresa,
Rua de Santa Teresa, nª 16 

3000-359 Coimbra - Portugal

ATENÇÃO: Novo número de conta

BANCO SANTANDER TOTTA
NIB 0018 2221 04749723020 39

IBAN PT50 0018 2221 04749723020 39 
BIC TOTAPTPL 

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 
das pessoas que se encomendam 

à intercessão da Irmã Lúcia.
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Qual terá sido o motivo por que 
Nossa Senhora nos mandou rezar o 
Terço todos os dias, e não mandou 
ir todos os dias assistir e tomar 
parte na Santa Missa?

Certeza absoluta do porquê não 
a tenho, porque Nossa Senhora 
não o explicou e a mim também 
não me ocorreu de Lho perguntar, 
mas penso que Deus é Pai e, como 
Pai, acomoda-se às necessidades e 
possibilidades dos Seus filhos. 
Ora, se Deus, por meio de Nossa 
Senhora, nos tivesse pedido para 
irmos todos os dias participar e 
comungar na Santa Missa, por certo 
haveria muitos a dizerem, com justo 
motivo, que não lhes era possível. 
Uns, por causa da distância que 
os separa da igreja mais próxima 
onde se celebra a Eucaristia; outros, 
porque não lho permitem as suas 
ocupações, os seus deveres de 
estado, o emprego, o seu estado de 
saúde, etc. 
Ao contrário, a oração do Terço é 
acessível a todos, pobres e ricos, 
sábios e ignorantes, grandes e 
pequenos. 

Irmã Lúcia
in Apelos da Mensagem de Fátima


