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BOLETIM DA SERVA DE DEUS

“A alma identifica-se com a 
santidade de Deus na medida 
em que ela generosamente se 
entrega e Deus a toma consigo 
e a enriquece dos Seus dons.”
Irmã Lúcia

www.lucia.pt

MARIA LÚCIA DE JESUS 
E DO CORAÇÃO IMACULADO
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CHAMAMENTO
À SANTIDADE
Na aparição de Nossa Senhora do Carmo, 
pode-se descobrir outro significado: um ape-
lo à santidade. Aí, vemos Aquela que, como 
nós, viveu na terra e aqui se santificou; agora, 
vive e reina com Deus no Céu, gozando do 
fruto e da recompensa dessa santificação.

Nossa Senhora santificou-se como virgem 
pura e imaculada, correspondendo às graças 
que Deus, nesse estado, lhe concedeu; san-
tificou-se como esposa fiel e dedicada, no 
cumprimento de todos os seus deveres de 
estado; santificou-se como mãe amorosa que 
se desvela pelo Filho, que Deus lhe confiou, 
para O embalar em seus braços, criá-Lo e 
educá-Lo, para o auxiliar e seguir no desem-
penho da Sua missão. Com Ele percorreu o 
caminho estreito da vida, a estrada escabrosa 
do Calvário; com Ele agonizou, recebendo no 
seu coração as feridas dos cravos, o golpe da 
lança e os vitupérios da multidão amotina-
da; santificou-se, enfim, como mãe, mestra e 
guia dos Apóstolos, aceitando ficar na terra, 
pelo tempo que Deus quisesse, para realizar 
a missão que Ele lhe havia confiado de co-re-
dentora com Cristo da humanidade.

Assim, Maria é, para todos nós, o modelo da 
mais perfeita santidade a que pode elevar-se 
uma criatura, nesta pobre terra de exílio.

Quantas vezes terá Ela lido e meditado em 
seu coração estas palavras da Sagrada Escri-
tura: «Sede santos, porque Eu, o Senhor, vosso 
Deus, sou santo» (Lv 19,2). Isto que Deus nos 
diz aqui é para todos e para todos os estados 
de vida. […]

O dever de ser santos obriga a todos, mesmo 
àqueles que não têm fé. Claro que, neste caso, 
sem a virtude da fé, a santidade será apenas 
ditada pela própria consciência e ficará pri-
vada do mérito sobrenatural, porque lhe fal-
ta a razão fundamental que valoriza toda a 
verdadeira santidade: ser santo, porque Deus 
é santo. Ser santo, para agradar a Deus, para 
nos assemelharmos a Deus, para fazer a Sua 
vontade, para dar gosto a Deus e provar-Lhe 
todo o nosso amor. […]

Para nós que temos a felicidade de possuir o 
dom da fé, recebido no sacramento do Bap-
tismo, o dever de ser santos obriga-nos a algo 
mais: a revestirmo-nos da vida sobrenatural, 
a dar a todas as nossas acções o carácter so-
brenatural, isto é, a ser santos porque Deus o 
quer e porque Deus é santo. O referido dever 
obriga-nos a viver à sombra da santidade de 
Deus, ou seja, segundo o caminho que Deus 
nos traçou para ser santos e estar com Ele: 
«Porque Eu sou o Senhor, vosso Deus, deveis san-
tificar-vos e permanecer santos, porque Eu sou 
santo» (Lv 11,44).[…]

A acção de Deus não destrói a natureza hu-
mana, antes a aperfeiçoa e dignifica; não sub-
trai a pessoa ao sentimento humano natural, 
moral e físico, pois é com ele que ela se há-de 
santificar, à semelhança de Cristo que sentiu 
e suportou por amor do Pai; não a imuniza à 
acção da tentação, seja do orgulho, do Demó-
nio, da carne ou do mundo, porque ela há-de 
santificar-se na luta, vencendo com o auxí-
lio da graça, a exemplo de Jesus Cristo que, 
apesar de ser o Santo dos Santos, também foi 
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modo, podereis viver dum modo digno do Senhor, 
agradando-Lhe em tudo, frutificando em toda a 
boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, 
confortados em tudo pelo Seu poder glorioso, para 
tudo suportar com paciência, longanimidade 
e alegria, dando graças a Deus Pai, que vos fez 
dignos de participar da sorte dos santos na luz»  
(Col 1,10-12).

Irmã Lúcia 

(Apelos da Mensagem de Fátima, 3ª Ed., 2005, pag. 196,ss)

tentado. As provas rudes, a que, por vezes, 
essas almas são submetidas, podem abalá-las 
e até fazê-las recuar, porque Deus não as tor-
nou imunes à fraqueza humana; particular-
mente duras são essas provas, quando nascem 
da injustiça, da inexactidão ou da falta de 
verdade. Mas, quem sacrifica é responsável.

Contudo, é no meio de todas estas lutas que 
a pessoa – se persevera na luta e vence – se 
santifica e se torna para Deus um verdadeiro 
louvor de glória, como diz o Apóstolo: «Deste 
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HISTÓRIA DUMA CAUSA 
As irmãs do Carmelo de S. Teresa, em Coim-
bra, foram testemunhas, durante 56 anos, da 
forma como a Serva de Deus Irmã Maria Lú-
cia de Jesus e do Coração Imaculado viveu o 
seu caminho de santidade. 

O percurso da sua vida foi muito longo, ten-
do iniciado em Fátima, mais concretamente 
no lugar de Aljustrel, local do seu nascimen-
to e onde deu os primeiros passos. Foi neste 
torrão que se deram os encontros abençoados 
com a Mãe de Deus; passou depois por vá-
rias localidades, entre elas Lisboa, Santarém, 
Porto, Braga, Tuy, Pontevedra e, finalmente, 
Coimbra.

Ao longo da vida, a Irmã Lúcia, sempre de 
olhos fixos em Deus e o coração aberto aos 
pedidos de Nossa Senhora, foi trilhando um 
caminho de abnegação evangélica e consa-
gração religiosa, que a levaram a uma maior 
identificação com Cristo, seu modelo e mes-
tre. Entrou no Carmelo de Coimbra, em 
1948, onde passou a residir numa pequena 
Comunidade de Irmãs de vida contemplati-
va e onde encontrou o lugar adequado para 
viver a sua fidelidade à vontade de Deus e 
aos pedidos da Senhora mais brilhante que o 
sol. Foi a partir do Carmelo de Coimbra que, 
a ‘mensageira de Fátima’, mais trabalhou na 
divulgação dos pedidos da Mãe do Céu na 
Cova da Iria.

O seu percurso de santidade terminou no dia 
13 de fevereiro de 2005, neste lugar onde Nos-
sa Senhora a veio visitar várias vezes e buscar 
para junto de Deus, como tinha prometido 
em 1917. Imediatamente após a sua mor-
te acorreram ao Carmelo de Coimbra uma 
multidão de pessoas vindas de vários lugares 
de Portugal e do estrangeiro, fazendo filas de 

vários quilómetros para passar e rezar jun-
to do seu féretro. A sua fama de santidade 
transpôs as fronteiras e de muitas partes do 
mundo chegaram telefonemas, emails, cartas 
e flores manifestando carinho, saudade e de-
voção para com a Irmã Lúcia. O Papa João 
Paulo II, que lhe tinha enviado um Fax na 
manhã do dia em que faleceu, enviou o Car-
deal Tarcísio Bertone, para presidir, em seu 
nome, ao funeral. Os meios de comunicação 
social registaram os 3 dias depois da sua mor-
te, transmitindo em direto o seu funeral e, 
um ano depois, a transladação do seu corpo 
para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, 
em Fátima.   

Cientes do privilégio e graça que foi viver 
décadas lado a lado com uma pessoa tão 
abençoada e privilegiada por Deus, as Irmãs 
Carmelitas de Coimbra, após a sua morte, 
desejaram dar a conhecer ao mundo o va-
lor e santidade da Irmã Lúcia promovendo 
a abertura do seu Processo de Beatificação e 
Canonização. Todas as Irmãs, sem exceção, 
sentiram-se gratas e sinceramente devotas 
desta Irmã que se dedicou incansavelmente 
a esta Comunidade e ao mundo inteiro, com 
quem sempre manteve relação e por quem re-
zou diariamente.

Em 2007, 2 anos após a sua morte, o Bispo de 
Coimbra, D. Albino Cleto (1935 - 2012), pe-
diu ao Papa Bento XVI a dispensa dos 5 anos 
mínimos exigidos pela Sagrada Congregação 
para as Causas dos Santos para a abertura de 
um Processo de Canonização. Dispensa essa 
que foi concedida, com muita alegria, pelo 
Santo Padre enviando ao Carmelo de Coim-
bra, no dia 13 de fevereiro de 2008, o Perfeito 
da Congregação para a Causa dos Santos, o 
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Cardeal José Saraiva Martins, a fim de co-
municar publicamente a dispensa do tempo 
exigido. 

Foi com grande júbilo e entusiasmo que, 
no dia 30 de abril de 2008, se deu início no 
Carmelo de S. Teresa, em Coimbra, à fase do 
Inquérito Diocesano do Processo de Canoni-
zação, assim como, ao longo trabalho que ele 
exigia de todos os envolvidos. Como Postu-
lador foi nomeado o P. Ildefonso Moriones, 
mais tarde substituído pelo P. Romano Gaba-
lunga e, por fim, pelo P. Mário Chiesa, todos 
eles Postuladores Gerais O.C.D.; como Vice 
Postulador foi nomeado o Cónego Alberto 
Gil, mais tarde substituído pelo Cónego Aní-
bal Castelhano e, por fim, pela Irmã Ângela 
de Fátima Coelho asm. O Bispo de Coimbra 
nomeou ainda os elementos da Comissão 
Histórica, para se dedicariam essencialmente 
à recolha, organização e transcrição de todos 
os textos da autoria da Irmã Lúcia.

No dia 10 de março de 2012, o actual Bispo 
de Coimbra, D. Virgílio Antunes, nomeou os 
Oficiais do Inquérito que iniciaram de ime-
diato o seu encargo de ouvir as testemunhas 
que mais privaram de perto com a Serva de 
Deus. 

Os trabalhos do Processo na fase diocesana 
decorreram dentro da normalidade, sendo 
que todos tomaram consciência do imenso 
volume de trabalho que tinham pela frente, 
por se tratar de alguém com uma vida muito 
longa e muito preenchida, abrangendo varia-
díssimos assuntos de grande responsabilida-
de e importância.

A sessão solene de clausura da fase do Inqué-
rito Diocesano do Processo de Beatificação 
e Canonização da Serva de Deus Irmã Ma-
ria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado 
teve lugar no Carmelo de Santa Teresa, em 
Coimbra, no dia 13 de Fevereiro de 2017, no 
dia em que se assinalava o 12º aniversário da 
sua morte e ano do centenário das aparições 
de Nossa Senhora em Fátima. Deu-se, de 
imediato, início à fase Romana com a pre-
paração da Positio, mais um marco histórico 
que assinala todo este trabalho desenvolvido 
em torno da pessoa, espiritualidade e obra da 
Irmã Lúcia.

É assim, com muita alegria que aguardamos 
agora a aprovação das virtudes heroicas por 
parte do Santo Padre e a declaração de Ve-
nerável. Para isso pedimos e contamos com a 
oração de todos.

Irmãs Carmelitas 

Carmelo de Coimbra

Clausura da fase diocesana do Processo de Beatificação e Canonização da Ir. 
Lúcia, igreja do Carmelo de Coimbra, 13 de fevereiro de 2017.

Clausura da fase diocesana do Processo de Beatificação e Canonização da Ir. 
Lúcia, igreja do Carmelo de Coimbra, 13 de fevereiro de 2017.
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APRESENTAÇÃO
DO DOCUMENTO DAS 
VIRTUDES HEROICAS
EM ROMA  
No passado dia 13 de outubro, às 10h, no 
Dicastério para as Causas dos Santos, fez-se 
a entrega da Positio Super Vita, Virtutibus et 
Fama Sanctitatis do processo de Beatificação 
e Canonização da Serva de Deus Maria Lúcia 
de Jesus e do Coração Imaculado, ocd.

Estiveram presentes Sua Em.cia o cardeal 
Marcello Semeraro, Prefeito do Dicastério; o 
relator, Monsenhor Maurizio Tagliaferri; o P. 
Marco Chiesa ocd, Postulador Geral; a Irmã 
Ângela de Fátima Coelho asm, Vice-Postula-
dora, e a Irmã Filipa Pereira asm, colabora-
dora da Causa.

Por ocasião do seu funeral, D. José Policarpo 
afirmou: “Estamos comovidos, não tanto por-
que ela morreu, mas porque hoje, entre Fáti-
ma e o Céu, uma nova ponte se estabeleceu”. 
Hoje, estamos comovidos não apenas porque 
se concretizou mais um passo no percurso do 
processo da Causa, mas porque se inicia uma 
nova etapa que, se Deus quiser, levará à tão 
desejada Beatificação e Canonização.

Esta Positio contém a Biografia da Irmã Lúcia, 
feita a partir dos documentos recolhidos na 
fase diocesana do processo; a Informatio, que 
descreve as virtudes mais evidenciadas na sua 
vida; bem como, o elenco dos depoimentos 
das testemunhas, o seu Diário e outros docu-
mentos considerados relevantes para descre-
ver o seu itinerário espiritual.

A Positio terá de ser estudada por um con-
junto de 9 teólogos que emitirão um pare-
cer, e hão de elaborar um texto que resume 
o itinerário interior da Irmã Lúcia, os traços 
da sua santidade e os elementos necessários 
para que se possa afirmar que praticou as vir-
tudes em grau heroico. Este texto, designado 
de Relação final, será apresentado aos Bispos 
e Cardeais, membros do Dicastério para as 
Causas dos Santos, onde um destes mem-
bros, nomeado pelo Prefeito como Ponente, 
preparará um voto escrito que será entre-
gue ao Santo Padre. Caberá, então, ao Sumo 
Pontífice a decisão de promulgar o Decreto 
sobre as Virtudes Heroicas. A partir desse 
momento a Irª Lúcia deixará de ser conside-
rada Serva de Deus e passará a ser designada 
como Venerável.

P. Marco Chiesa ocd, Postulador Geral, Cardeal Marcello Semeraro, Prefeito do 
Dicastério, Irmã Ângela de Fátima Coelho asm, 13 de outubro de 2022.
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Assim, rezar pela Beatificação e Canonização 
da Irmã Lúcia é um modo comprometido de 
exprimirmos o nosso amor por ela. Seremos 
sempre devedores à oferta da sua vida e ao 
olhar carinhoso que nos lança desde o Céu, 
junto do Coração Imaculado de Maria, que 
durante a vida foi o seu refúgio e o caminho 
que a conduziu até Deus.

Irmã Ângela de Fátima Coelho, asm 

Vice-Postuladora da Causa da Irmã Lúcia

Para as etapas seguintes será necessário a 
aprovação de um milagre para a Beatificação 
e de um outro para a Canonização.

Recordando as palavras de São João Paulo 
II, estamos conscientes que a Irmã Lúcia é 
para todos nós um exemplo de “grande fi-
delidade ao Senhor e de gozosa adesão à sua 
divina vontade”. E, gratos por tão luminoso 
testemunho, sentimo-nos impelidos a enco-
mendar-lhe as nossas intenções com a mesma 
confiança com que os peregrinos da primeira 
hora lhe expunham as suas necessidades para 
que ela as apresentasse a Nossa Senhora.

Positio Super Vita, Virtutibus et Fama Sanctitatis

Monsenhor Maurizio Tagliaferri, o relator, P. Marco Chiesa ocd, Postulador 
Geral, Cardeal Marcello Semeraro, Prefeito do Dicastério, Irmã Ângela de 
Fátima Coelho asm, Vice-Postuladora, e Irmã Filipa Pereira asm, colaboradora 
da Causa, 13 de outubro de 2022.

Esta notícia foi avançada pelo reitor 
do Santuário de Fátima, P. Carlos 
Cabeçinhas, no fim da Eucaristia do 
dia 13 de outubro na Cova da Iria, 
pedindo a todos os peregrinos: 

“Confiemos à sua intercessão as 
nossas intenções e necessidades, 
com a mesma confiança com que 
os peregrinos de há 100 anos lhe 
apresentavam os seus pedidos”.
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GRAÇAS

S ou emigrante há mais de cinquenta anos. O 
trabalho árduo e a idade provocaram-me 

dores reumáticas, artroses e dificuldade de loco-
moção. Há um ano estive no Santuário de Fáti-
ma e rezei junto do túmulo da Pastorinha Lúcia. 
Pedi a sua intercessão para que voltasse a andar 
sem auxílio da bengala e sem dores nos ossos. 
A Irmã Lúcia alcançou-me essa graça, após um 
ano consigo deslocar-me sem dificuldade, deixei 
de tomar quatro comprimidos por dia. Tomava-
-os para me ajudar a passar o dia melhor, para 
conseguir andar. Venho agradecer a graça por 
intercessão da Irmã Lúcia, de voltar andar sem 
dores. Um obrigado muito grande!

José, Portugal

T enho um sobrinho de cinco anos que vive 
comigo, longe dos pais, um dia voltou da 

escola com manchas vermelhas por todo o cor-
po e principalmente no rosto. Levei-o ao médi-
co e disseram que poderia ser uma doença de 
pele, mas não havia ainda confirmação de nada. 
No segundo dia pedi a sua cura por intercessão 
da Irmã Lúcia. Coloquei uma relíquia da Irmã 
Lúcia debaixo do seu travesseiro enquanto ele 
dormia. No dia seguinte quando acordou não 
tinha manchas, nem febre, nem náuseas, esta-
va completamente curado! Levei-o nesse dia 
ao parque e brincou à vontade sem problema. 
Agradeço à Irmã Lúcia por ter pedido por nós. 
Tenho distribuído centena de pagelas com a 
oração da Irmã Lúcia e divulgado o seu nome.
 

Karla, Brasil

D esde sempre fui devota de Nossa Senhora 
de Fátima. Conhecia bem a história dos 

Pastorinhos, mas foi depois da “partida” da nos-
sa querida Irmã Lúcia que comecei a sentir mais 
o chamamento de lhe rezar com mais fulgor. 
Hoje venho agradecer as graças alcançadas por 
sua intercessão. O meu marido e eu temos uma 
pequena empresa de limpeza e tivemos alguns 
contratempos que poderiam ser graves, pois 
com a crise que se atravessa, perdemos alguns 
clientes. Graças à intercessão da nossa Irmã Lú-
cia conseguimos dar a volta à situação e encon-
trámos novos clientes e temos podido resolver 
os problemas. A Irmã Lúcia tem-me alcançado 
muita força e fé. Não sei explicar, mas sinto uma 
paz imensa. 
  Maria do Carmo, França

O s meus pais tiveram muitas dificuldades 
para conseguir um empréstimo num 

banco para arranjar a nossa casa. Tudo se enca-
minhou.  Houve bastante burocracia e, quando 
chegava o momento final, havia sempre alguns 
problemas, ainda faltava documentação e assim 
foi adiado várias vezes. Acendi uma vela e rezei 
com a relíquia da Irmã Lúcia, pedi a sua inter-
cessão para que o empréstimo saísse o mais rá-
pido possível. O que aconteceu três dias depois 
e iniciámos o arranjo da nossa casa onde fare-
mos um oratório dedicado a Nossa Senhora de 
Fátima e à Irmã Lúcia. Distribuirei estampas da 
Irmã Lúcia entre os movimentos da cidade, no 
apostolado do Coração de Jesus e na Irmandade 
do Santíssimo Sacramento.  

           Syllas, Brasil
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Q uero agradecer à Irmã Lúcia as graças 
recebidas. O meu filho estava desempre-

gado há mais de um ano e não se via nenhuma 
saída principalmente na zona onde vive. Rezá-
mos muito e ele foi chamado para uma entrevis-
ta de trabalho precisamente no dia em que em 
Coimbra iria ser a Sessão Solene de Clausura 
do Inquérito Diocesano do Processo de Beati-
ficação e Canonização da Irmã Lúcia. Pedi-lhe, 
com muita fé, e ela atendeu-nos. Desde esse dia 
o meu filho está a trabalhar e realizado na sua 
profissão.

P assado alguns meses o meu outro filho ficou 
sem o emprego onde estava, ficámos muito 

tristes e mais uma vez recorremos à Irmã Lúcia, 
com muita fé. Quero também agradecer à Irmã 
Lúcia o seu auxílio, pois ele já tem um novo em-
prego e está feliz e realizado.

Manuela, Portugal

V enho por este meio agradecer a Nosso Se-
nhor a graça concedida por intermédio 

da Irmã Lúcia. Recorri à Irmã Lúcia, para que a 
minha filha passasse em quase todos os exames, 
mas para a nossa alegria passou a todos. Quero 
publicar esta graça alcançada por intercessão da 
Irmã Lúcia de Fátima.

Deolinda, Portugal

T endo rezado à Irmã Lúcia, partilho com 
alegria um favor recebido por sua inter-

cessão. Eu estava a ser seguida em oftalmologia 
no hospital com graves problemas oculares, em 
especial por causa do glaucoma. Tinha muito 
receio de deixar de ver até que recebi a notícia 
de que estava muito melhor e só precisava de 
comparecer a uma nova consulta daí a um ano. 
Obrigada Irmã Lúcia!

M. Edwards, U.S.A.

E stava grávida de 24 semanas quando o mé-
dico, através de uma ecografia, verificou 

que tinha uma gravidez de risco. A bebé que 
esperávamos ia chamar-se Lúcia. O meu marido 
e eu decidimos pedir à Irmã Lúcia de Fátima a 
sua intercessão, para que a minha gravidez che-
gasse ao fim. Estive em repouso e passei vários 
episódios de muitas contrações o que indicavam 
trabalho de parto. Numa das vezes parecia que 
o parto estava iminente e o meu bebé não so-
breviria, porque tinha apenas 750 gramas. Desde 
o princípio do repouso decidimos rezar diaria-
mente a oração para a Beatificação da Irmã Lú-
cia. Partilhámos e rezámos a oração com a famí-
lia e com os amigos, com muita confiança. Às 
39 semanas da minha gravidez nasceu a Lúcia, 
com três quilos, sem nenhum problema. Tive 
um bom parto e ambas estamos fora de perigo. 
Estou convencida que esta graça que Deus me 
deu foi por intercessão da Irmã Lúcia de Fátima.

Rosário, Argentina
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MEMORIAL IRMÃ LÚCIA 
Com o objetivo de dar a conhecer melhor a 
vida da irmã Lúcia, especialmente enquanto 
Carmelita e de expor alguns dos seus objetos 
pessoais, o Carmelo de Santa Teresa, em 
Coimbra, criou um espaço expositivo, 
situado junto ao Carmelo, onde pode ver 
peças únicas do seu uso pessoal, entre elas 
destaca-se:

A sua cela de Carmelita;

Trabalhos manuais feitos por ela;

O itinerário da sua vida documentado 
em fotografias;

Objetos usados por ela no tempo das aparições;

Objetos que lhe foram oferecidos 
por vários Papas. 

Horário: 
10.30 - 12.00 horas
14.30 - 17.30 horas

Sábados, domingos e feriados:
14.30 horas -17.30 horas

Encerra à segunda-feira 

Preço de entrada:
2 € (maiores de 6 anos)

Marcação de grupos:
Telefone: 239 781 638

E-mail: 
memorialirmalucia@carmelitas.pt 

www.lucia.pt

Memorial e Arquivo Irmã Lúcia

@memorialearquivoirmalucia

O espaço dispõe ainda de sala multimédia 
ou conferências.
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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.

BIOGRAFIA

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.

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
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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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Sejam quais forem os favores concedidos 
por Deus a uma alma, Ele não a despoja 
dos dons comuns, concedidos a toda 
a humanidade: a vontade própria, a 
liberdade, o sentimento e a própria 
personalidade, com os mesmos direitos e 
as mesmas responsabilidades.
Deus deu igualmente a todos estes dons, 
para que o livre uso que deles façamos 
nos santifique e torne dignos duma 
recompensa eterna. Para isto é que Deus 
respeita em nós a Sua dádiva, e nós temos 
também o dever de a respeitar no nosso 
próximo. Assim, cada um é responsável e 
responde a Deus por si.
Despojar alguém de qualquer um destes 
dons é forçá-la a viver como a outrem lhe 
parece, é cometer uma injustiça e tornar-
se responsável das faltas ou pecados que 
a pessoa forçada possa por tal motivo 
cometer. Por parte da pessoa humilhada, 
se ela suporta e sofre com paciência e 
por amor de Deus, santifica-se e merece 
a recompensa: «Porque os olhos do Senhor 
estão sobre os justos e os Seus ouvidos estão 
atentos aos seus rogos; mas a face do Senhor 
está voltada contra os que fazem o mal» 
(1 Ped 3,12).
Assim, escolhidos por Deus para a 
santidade, procuremos corresponder a 
tal chamamento, com o melhor de nós 
mesmos, para o crescimento pessoal e 
para o proveito comum.

Para isto fomos escolhidos e havemos de 
ser santos: para ser o louvor da glória de 
Deus e participar dessa mesma glória que 
d’Ele recebemos como graça.

Irmã Lúcia
(Apelos da Mensagem de Fátima, 3ª Ed., 2005, pag. 201)


