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Desejo repassar a Mensagem que o bom
Deus, pela Sua Mãe Santíssima, confiou
aos humildes pastorinhos da Cova da Iria,
para renovar à humanidade de hoje os Seus
apelos de sempre.
Irmã Lúcia
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NOTÍCIAS
ANÚNCIO DA CONSTITUIÇÃO DO
GRUPO DE TRABALHO DO ARQUIVO
IRMÃ LÚCIA
O Carmelo de Santa Teresa de Coimbra, na sequência das determinações da Irmã Maria Lúcia
de Jesus e do Coração Imaculado, O.C.D., a qual deixou o seu arquivo a esta Comunidade, vem
tornar público a constituição de um grupo de trabalho exclusivamente designado para a conservação e organização arquivística deste fundo documental, o qual dará também o seu apoio
às futuras publicações que serão planeadas e coordenadas pelo Carmelo de S. Teresa, tendo
como suporte documental os fundos arquivísticos que nele se preservam.
A Irmã Lúcia de Jesus, que professou neste Carmelo em 1948, e nele viveu 57 anos, satisfez o
pedido de Nossa Senhora encetando o movimento de divulgação da Mensagem de Fátima a
partir da escrita: Memórias, Apelos da Mensagem de Fátima, Como vejo a Mensagem através
do tempos e dos acontecimentos (títulos publicados), escritos pessoais (inéditos) e correspondência variada trocada entre as mais diversas entidades, quer eclesiais, quer civis ou familiares
e devotos de todo o mundo.
Este Carmelo entendendo ser seu dever a divulgação dos escritos inéditos ou não, nos quais a
Irmã Lúcia tenha sido interveniente direta ou indireta, essenciais ao estudo da Mensagem de
Fátima e da vida e obra da Irmã Lúcia, toma a seu cargo, tal como o fez a confidente de Nossa
Senhora, a continuação do seu trabalho.
A pertinência deste projeto, no momento, reflete todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito da Causa de Canonização da Serva de Deus Irmã Lúcia e a evolução da
mesma.
Este grupo de trabalho estrutura-se em direção, coordenação arquivística e consultadoria, tem
como um dos pilares fundamentais e linha condutora do seu trabalho, o próprio entendimento que a Irmã Lúcia tinha sobre o seu espólio arquivístico, considerando-o como prova de fé!
Coimbra 13 de outubro de 2020
Carmelo de S. Teresa
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O ARQUIVO

IRMÃ LÚCIA:

UM MARCO DE MEMÓRIA
HISTÓRICA

A vida pública e secular da vidente de Fátima
Lúcia de Jesus Rosa dos Santos foi curta e essencialmente marcada pelos acontecimentos
da Cova da Iria. Esse período é bem conhecido e situou-a como uma figura de destaque,
facilmente reconhecível e muito solicitada,
numa sociedade católica que começava a enquadrar Fátima no seu horizonte religioso.
Será na vida consagrada, parcial ou totalmente em clausura, que transcorrerão a
maior parte dos seus dias; um modo de vida
retirado, sobretudo de um contacto potencialmente esgotante com o número crescente
de devotos de Fátima, mas que não foi uma
vida ausente do mundo.
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Como irmã Doroteia (1925-1948), mas principalmente como religiosa Carmelita Descalça no Carmelo de Coimbra (1948-2005),
onde recebeu o nome de religião de Irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado,
a Irmã Lúcia desenvolveu uma intensa actividade em prol da divulgação da mensagem
de Fátima, ao mesmo tempo que desenvolvia
todo o seu percurso espiritual na relação pessoal com o transcendente.
O interesse do mundo por Fátima e pela
Irmã Lúcia, e o desejo desta de cumprir com
o encargo que assumira de divulgar a mensagem de Fátima e da sua proposta de conversão individual, deu origem a um intenso
labor epistolar da sua parte, ao não deixar de
responder a milhares das cartas que recebia.

Associar esta produção documental epistolar
a outras tipologias da sua produção escrita,
como os seus diários e outros escritos pessoais, permite-nos compreender o que já foi
afirmado da Irmã Lúcia de Jesus como uma
das mais prolixas escritoras portuguesas do
séc. XX.
A quantidade de documentos recebidos e
produzidos pela Irmã Lúcia, e que são hoje
conservados e posse do Convento de Santa
Teresa de Coimbra, tornam-se assim importantes pela sua representatividade numérica
enquanto forma de um significativo arquivo
pessoal.
Paralelamente, o Arquivo Irmã Lúcia (ou
seja, o conjunto dos documentos produzidos ou recepcionados pela Irmã Lúcia) destaca-se pela relevância eclesiástica, política,
económica, social e cultural de muitos dos
produtores desses documentos; assim, para
além de milhares de escritos de devotos mais
ou menos anónimos, surgem cartas de nomes
destacados da sociedade portuguesa e mundial do séc. XX, bem como de figuras gradas
da hierarquia eclesiástica.

Será a relevância do que escrevem, e dos assuntos que tratam com a Irmã Lúcia, mais
do que a importância formal dos sujeitos na
sociedade, que tornam o Arquivo Irmã Lúcia um arquivo histórico de primeira grandeza para uma compreensão não apenas da
história de Fátima e da sua mensagem, mas
da história eclesial do séc. XX. Retirada dos
olhos directos do mundo (a não ser nas raras
ocasiões em que os Papas visitam Fátima), a
Irmã Lúcia desempenhou um notável papel
na sociedade portuguesa do séc. XX, transcendendo largamente o enquadramento em
que ordinariamente é considerada.
A recente decisão do Convento de Santa Teresa de Coimbra de formalizar e organizar o
Arquivo Irmã Lúcia, permitirá a salvaguarda
deste importante marco de memória histórica individual e colectiva, ao mesmo tempo
que sugere que se poderá um dia conhecer em
plenitude a dimensão espiritual e pessoal de
um dos vultos fundamentais do catolicismo
do século XX, de quem ainda há tanto por
aprofundar.
Nuno de Pinho Falcão
UNILAB; CITCEM/UP
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MEMORIAL
DA IRMÃ LÚCIA
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.
Morada
Av. Marnoco e Sousa, 54
3000-271 Coimbra
Horário
De 3ª feira a domingos e feriados
14.30 horas - 17.30 horas
Encerra à segunda-feira
Marcação de grupos
Telefone: 239 781 638
memorialirmalucia@carmelitas.pt
Preço de entrada
a partir dos 12 anos: 1,50 €
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GRAÇAS
T

enho 13 anos recém feitos e quero agradecer à Lúcia de Fátima a graça que me
concedeu de poder fazer a minha primeira Comunhão no dia dos meus anos. Há 3 anos que
queria receber Jesus, mas nunca chegava o dia e,
graças à Lúcia de Fátima, a minha mãe mudou
de opinião e deixou-me fazê-la. Graças à minha
primeira Comunhão a minha família reuniu-se
e passámos um dia esplêndido. Gostava muito
de saber mais sobre a história de Fátima e de ter
uma estampa da Lúcia.
Diego Leal, España

A

gradeço a Deus, por intercessão da Irmã
Lúcia, por o meu neto ter conseguido passar num curso em que se matriculou. Envio os
meus melhores cumprimentos para tosos os que
trabalham nesta causa.
Madalena Vidal, Portugal

N

a minha família estivemos um mês em
grande angustia, porque a minha filha
está grávida e foi-nos dito, pelo médico, que o
bebé poderia ser deficiente. Então, fiz mais uma
vez uma novena à Irmã Lúcia, pedindo-lhe a sua
intercessão junto de Nossa Senhora para pedirem a Jesus esta graça de o bebé ficar bem. Rezei
muito, juntamente com a minha família, e a graça foi-nos dada, o meu neto nasceu de perfeita
saúde.
Laura Lopes, Portugal

U

ma noite tive um A.V.C. e como consequência fiquei com muitas dores no olho
e face do lado direito, assim como um grande
inchaço. Depois de fazer alguns exames o médico disse que tinham sido dois A.V.C. e que me
devia conformar que não iria melhorar, ou se
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melhorasse era uma coisa muito pequena e daí
a muitos meses. Resignei-me com este parecer,
mas pensei que para Deus nada é impossível e
decidi recorrer à intercessão de Nossa Senhora e
da Irmã Lúcia. Mas as dores aumentavam cada
vez mais e eram insuportáveis, continuei a rezar
e disse à Irmã Lúcia que, para ter a certeza que
era por sua intercessão que ficava melhor, me
concedesse a graça antes do dia 13, estávamos
a 9. No dia seguinte, estava a tomar o pequeno
almoço, e para meu espanto olho em frente e
vejo o cortinado branquinho, as melhoras foram
continuando no dia 11 e no dia 12 já via tudo
normal. Estou muito agradecida à Irmã Lúcia,
pois foi ela que me ajudou a passar por este momento difícil sem nunca perder a esperança de
melhorar.
Natércia Nogueira, Portugal

P

or acaso tive acesso ao Boletim da Irmã
Lúcia. Feliz acaso! Hoje venho agradecer a
Deus e a Nossa Senhora a grande graça que me
concederam por intermédio da Irmã Lúcia. Há
alguns anos tive que ir a tribunal por causa de
uns problemas na minha família. Cheguei mesmo a ficar sem a minha casa, pois disseram em
tribunal que nunca lá tinha habitado. Vivi miseravelmente numa garagem, mas sempre procurei ser humilde e firme na minha fé. Pedi muito
à Irmã Lúcia que me ajudasse e, na última sessão
do tribunal, o juiz decidiu dar-me a posse da
casa. Ninguém imagina a alegria que senti ao ter

de novo uma cozinha! Estou muito agradecida
por esta grande graça e por isso a quero publicar
em agradecimento à ajuda que sinto que recebi
da Irmã Lúcia.
Maria Madalena Branco, Portugal

A

minha esposa teve seis vezes internada
no hospital do Divino Espírito Santo, em
Ponta Delgada, em consequência de feridas nos
membros inferiores, encontrando-se agora bastante melhor, depois de termos rezado e pedido
muito esta graça por intercessão da Irmã Lúcia.
Ela própria me pediu para transmitir esta graça
e o nosso desejo de ver a Irmã Lúcia beatificada
o mais rápido possível.
Manuel Macedo, Ponta Delgada

L

i a biografia da Irmã Lúcia da autoria do
Carmelo de Coimbra. No final do livro
encontrei a oração para pedir a beatificação da
Irmã Lúcia. Rezei-a e fiz o meu pedido à Irmã
Lúcia para que intercedesse junto de Nossa Senhora pela conversão de um jovem com quem
a minha filha vive em união de facto. Rezei na
intimidade do meu quarto, mas achei que deveria dar mais solenidade ao mesmo e decidi que
tinha de ir a Fátima, à Basílica e, junto da sua

campa, fazer este pedido e colocá-lo sob a proteção da Irmã Lúcia. A minha filha dizia-me que
se iam casar, mas pela igreja nunca, porque ele
não queria. No entanto não deixei de rezar com
muita convicção e de pedir para que eles constituíssem uma família cristã. Inesperadamente,
alguns meses depois, ele pediu a minha filha em
casamento e comunicou que o mesmo seria pela
Igreja. Ele deixou-se tocar pelo Senhor, desde
então já participou em algumas Eucaristias e
está mais dócil quando se fala de Deus e da Igreja. Relato este acontecimento, que para mim foi
um verdadeiro milagre, e penso que o mesmo
só pode ter ocorrido pela intervenção da Irmã
Lúcia, que intercedeu por ele junto de Nosso
Senhor e de Nossa Senhora.
Maria Helena Batista, Portugal

Q

ueria comunicar duas graças que recebi
pela intercessão da Irmã Lúcia. Fui operada à vesícula e correu mal, por isso tive que
ir uma segunda vez ao bloco operatório, ia com
bastante receio das complicações, mas senti
que a Irmã Lúcia estava comigo e me ajudava,
depois desta operação fiquei muito bem e sem
mais problemas. A outra graça foi em relação a
uns problemas financeiros que tive devido à escritura da minha casa, problemas esses que eram
muito difíceis de resolver, mais uma vez agarrei-me à oração e correu tudo bem. Manifesto o
meu agradecimento.
Glória Homem, Portugal
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LIVROS
MEMÓRIAS DA IRMÃ LÚCIA I
Autor: Irmã Lúcia
Nº de páginas: 237
Preço: 6.00 €

MARCADORES
DE LIVROS

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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Conjunto de 5 marcadores
Preço por unidade 0,50 €

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 €

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:
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.

BIOGRAFIA
Lúcia Rosa dos Santos, nasceu em Aljustrel,
paróquia de Fátima, no dia 28 de Março de
1907. 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 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 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.

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.

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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Dizer peregrinos de Fátima é o mesmo
que dizer peregrinos da Paz. Todos somos
peregrinos da paz: todos desejamos e
anelamos por dias de paz, por viver em
paz. Mas esta paz não será conseguida,
enquanto não tomarmos a Lei de Deus por
norma e guia dos nossos passos. Ora toda
a Mensagem de Fátima é uma chamada de
atenção para essa Lei divina.
Quando se deram as Aparições, eu ainda
não conhecia esta Lei; dela, tinha apenas
uma ideia muito limitada e imperfeita, que
possuía qualquer outra criança simples
e ignorante, como eu era então, que não
soubesse ler nem escrever e vivesse num
meio tão desprovido de cultura e ciência,
como era aquele em que me encontrava.
E, apesar de ter passado a viver depois em
meios mais cultos, confesso que só muito
lentamente é que fui adquirindo esse
conhecimento, pela luz que Deus me foi
dando.
Propriedade:
Causa de Beatificação
da Irmã Lúcia
Carmelo de Santa Teresa
Coimbra - Portugal

Site: www.lucia.pt
E-mail: causalucia@lucia.pt

Dep. Legal 356212/13
Tiragem 30.000 exemplares
Design e Paginação:
Tratto - Design e Comunicação

Na verdade, só muito tempo depois de se
terem verificado tais acontecimentos e de
os termos descrito, é que me foi permitida
a leitura do livro da Sagrada Escritura. E
foi só então que compreendi o verdadeiro
sentido da Mensagem, embora me houvesse
sido dado compreendê-lo já antes, mas em
sentido menos concreto.
Irmã Lúcia
Apelos da Mensagem de Fátima

