
A TERCEIRA APARIÇÃO DE NOSSA SENHORA 

 

Aproximava-se a data da próxima aparição, e uma profunda alegria animava o Francisco e a Jacinta; 

mas não era assim com a Lúcia. O seu coração estava cheio de tristeza e pessimismo, a tal ponto 

que quase se decidira a não voltar à Cova da Iria. A mãe tinha-lhe repetido tantas vezes as palavras 

do Pároco de que tudo aquilo era obra do demónio, que a perturbou. Falando uma vez o Pároco com 

o Sr. José Alves, um dos primeiros a acreditar nas Aparições, disse-lhe: “-Isso é invenção do 

demónio.” “-Não, Sr. Prior!” – opinou o Sr. Alves – “Na Cova da Iria reza-se, e o demónio não quer 

nada com rezas.” “-O demónio até vai à mesa da Comunhão!” – replicou-lhe o sacerdote. “-O Sr. 

Prior estudou, e eu cá não.” – o homem não iria discutir com o Pároco. Ao entardecer do dia 12, a 

Lúcia foi ter com a Jacinta e o Francisco e contou-lhes a sua decisão de não ir daquela vez à Cova. 

“-Nós vamos!” – responderam eles – “Aquela Senhora mandou-nos lá ir.” “-Falo eu com Ela!” – 

declarou a Jacinta. Mas começou logo a chorar. “-Porque choras?” – perguntou-lhe a Lúcia. “-Por tu 

não quereres ir.” “-Não, eu não vou. Olha, se a Senhora perguntar por mim, diz-Lhe que eu não vou, 

porque tenho medo que Ela seja o demónio.” – e sem mais demora, a Lúcia fugiu, desconsolada. 

Estava já a chegar gente para a aparição daquele dia 13 e ela queria esconder-se deles. Pela noite, 

julgando a mãe que ela andara na brincadeira todo o santo dia, repreendeu-a: “-És uma santinha de 

pau carunchento! Todo o tempo que te sobra de andar com as ovelhas, tu passa-lo na brincadeira, e 

de tal forma que ninguém te encontra!” Chegou a manhã do dia 13, e a Lúcia continuava ainda 

perturbada pela mesma duvida e confusão. No entanto, perto da hora em que deviam partir para a 

Cova da Iria, uma força interior, que a pequena não sabia explicar, levou-a a pôr-se a caminho. O 

seu coração estava transformado: todos os terrores e dúvidas tinham desaparecido. Com alegria, 

passou por casa dos primos e espreitou a ver se ainda lá estavam. Estavam lá ambos, de joelhos ao 

pé da cama, debulhados em lágrimas. “-Então vocês não vão?” – perguntou a Lúcia. “-Sem ti, não 

nos atrevemos a ir!” – disseram eles. Mas dando conta de que a Lúcia tinha mudado de ideia, 

puseram-se logo de pé. “-Vamos embora!” – disseram todos. “-Já cá vou!” – respondeu a Lúcia. 

Assim saíram alegremente, os três, andando através da multidão que enchia os caminhos até à 

Cova da Iria. Não podiam ir depressa, porque muitas pessoas os detinham, pedindo aos Pastorinhos 

para pedirem graças particulares a Nossa Senhora. A mãe da Jacinta, vendo toda aquela gente que 

ia em direção à Cova, ficou com muito medo. Foi para a mãe da Lúcia. “-Ó comadre, 1 ” – disse-lhe 

toda assustada – “vamos nós lá também, que já não tornamos a ver os nossos filhos! Se lá os 

matam?!” “-Deixa lá!” – respondeu a Sr.ª Maria Rosa – “Se é certo que Nossa Senhora lhes aparece, 

Ela se encarregará de os defender; e se não for, então não sei o que há-de ser.” Lá foram as duas 

mães levando cada uma uma vela benta, escondida, para acenderem se por acaso houvesse ali 

alguma coisa má. Quando lá chegaram, enovelaram-se atrás de umas moitas e o coração batia-lhes 

na expectativa temorosa de lhes aparecer alguma coisa ruim. O Ti Marto estava inteiramente 

convencido da veracidade das Aparições. Sabia bem que eram falsas as acusações que lhe faziam 

a ele, aos pais da Lúcia e aos sacerdotes. Os pequenos nunca se acostumaram a mentir e não 



receberam incentivos de ninguém. O Pároco até supôs que as visões eram obra do demónio. O Ti 

Marto determinara corajosamente seguir os filhos até à Cova da Iria. “E fabulando assim,” – 

confessou ele – “meti-me à estrada. O que já lá ia de povo! Eu nem avistava os pequenos, mas pelo 

jeito que via, de vez em quando, um magote de gente a parar no caminho, futurava que eles iam à 

frente. Num sentido, mais me convinha vir cá atrás, mas quando cheguei lá abaixo, não me pude ter; 

o que eu queria era ficar pertinho deles. Mas como? Nem se podia romper. A certa altura, dois 

fulanos, um da Ramila e o outro aqui da terra, que até teve cá o civil, fizeram uma roda à volta das 

crianças, para elas estarem mais à vontade e, ao darem ali comigo, puxam-me por um braço e 

dizem: ‘-Este é o pai. Entre cá para dentro!’ Fiquei mesmo rente com a minha Jacintica. “A Lúcia, 

ajoelhada um pouco mais à frente, passava as contas do Terço e todos respondiam em voz alta. 

Acabado o Terço, levanta-se tão rápida que aquilo não era força dela. Olha assim para o Nascente e 

grita: ‘-Fechem os chapéus, fechem os chapéus, que já aí vem Nossa Senhora!’ Vi assim a modo 

uma nuvenzinha acinzentada que pairava sobre a azinheira. O sol enturviscou-se e começou a 

correr uma aragem tão fresquinha que consolava. Nem parecia estarmos no pino do Verão. O povo 

estava mudo que até metia impressão. E então comecei a ouvir um rumor, uma zoada, assim a 

modo como um moscardo dentro dum cântaro vazio. Mas de palavras, nada! Julgo que há-de ser 

assim uma coisa, como quando a gente fala ao “telefónio”... Que eu nunca falei! Tudo isso, para 

mim, foi uma grande aprovação do milagre.” Muitos anos depois, a Lúcia contaria os pormenores 

desta extraordinária aparição. Com uma ternura infinita como a duma mãe inclinada sobre o filhinho 

doente, desejando fortalecer e consolar os Pastorinhos sobre a autenticidade das Aparições, a linda 

Senhora submergiu os três na Sua luz imensa e poisou o seu olhar amoroso sobre a Lúcia que, com 

tanta alegria, nem podia falar. Foi a Jacinta a despertá-la daquele enlevo, e que lhe disse: “-Anda, 

fala-Lhe, que Nossa Senhora já está a falar!” Então a Lúcia, olhando para a Virgem com os olhos 

cheios de devoção amorosa, perguntou: “-Vossemecê que me quer?” “- Quero que voltem aqui no 

dia 13 do mês que vem, 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.”  

E a Lúcia, a pensar na mãe e nas palavras do Pároco, e desejando solucionar as dúvidas do povo, 

perguntou outra vez no seu jeito infantil: “-Queria pedir-Lhe para nos dizer quem é; e para fazer um 

milagre com que todos acreditem que Vossemecê nos aparece.” “-Continuem a vir aqui todos os 

meses. Em Outubro direi Quem sou, o que quero, e farei um milagre que todos hão-de ver, para 

acreditarem.” A Lúcia começou a apresentar as necessidades e pedidos de cura que lhe tinham sido 

entregues. Nossa Senhora respondeu: “-Curarei uns; outros não. Em quanto ao aleijadinho, não o 

curarei nem o tirarei da sua pobreza, mas ele que reze todos os dias o Terço em família, que Eu lhe 

darei os meios de ganhar a vida.” A Lúcia conta-Lhe sobre um doente que pedia para ir em breve 

para o Céu. “-Que não tenha pressa; Eu bem sei quando o hei-de vir buscar.” A Lúcia pediu a 

conversão de algumas pessoas. A resposta da Senhora foi, como para o rapaz inválido, que todos 

deviam rezar o Terço – que alcançariam essa graça durante o ano. Depois, para recordar aos 

Pastorinhos a sua vocação especial e inspirar-lhes um maior fervor e coragem para o futuro, a 



Senhora disse: “-Sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, em especial sempre que 

fizerdes algum sacrifício: ‘Ó Jesus, é por Vosso amor, pela conversão dos pecadores e em 

reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria.” “-Ao dizer estas últimas 

palavras,” – e a Lúcia mais tarde descreve o que aconteceu – “abriu de novo as mãos, como nos 

dois meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo. 

Mergulhados em esse fogo, os demónios e as almas, como se fossem brasas transparentes e 

negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que 

delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados – semelhantes 

ao cair das faúlhas em os grandes incêndios – sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de 

dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demónios distinguiam-se por 

formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como 

negros carvões em brasa.” Assustados, pálidos e como que a pedir socorro, os pequenos 

levantaram a vista para Nossa Senhora, enquanto a Lúcia gritou: “-Ai, Nossa Senhora!” A Virgem 

explicou: “-Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus 

quer estabelecer no mundo a devoção a Meu Imaculado Coração. “Se fizerem o que Eu vos disser, 

salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. “Mas, se não deixarem de ofender a 

Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz 

desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus 

crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. “-Para a impedir, 

virei pedir a Consagração da Rússia ao Meu Imaculado Coração e a Comunhão reparadora nos 

Primeiros Sábados. “-Se atenderem a Meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz; se não, 

espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão 

martirizados; o Santo Padre terá muito que sofrer; várias nações serão aniquiladas. Por fim, o Meu 

Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-Me-á a Rússia, que se converterá, e será 

concedido ao mundo algum tempo de paz. “-Em Portugal se conservará sempre o dogma da Fé, etc. 

“-Isto não o digais a ninguém. Ao Francisco, sim, podeis dizê-lo.”  

A Lúcia, com coração dolorido e querendo fazer algo heróico por Nossa Senhora, uma vez mais Lhe 

diz com abandono infantil: “-Vossemecê não me quer mais nada?” “-Não, hoje não te quero mais 

nada.” Foi então que se ouviu uma espécie de trovão e o arquito, que lá tinham prantado para as 

duas lanternitas, todo ele estremeceu, como se houvesse um tremor de terra; a Lúcia levanta-se e 

volta-se tão rápida que até a saia lhe fazia um balão. E apontando para o Céu, grita: “-Lá vai, lá vai 

Ela!” – e depois duns instantes – “- Já não se vê!” Desfeita a nuvenzita cinzenta que pairava sobre a 

carrasqueira, logo depois que recuperam da sua profunda emoção, cerca-os uma multidão 

implacável e inquisitiva de todos dizendo à mesma vez, “- Ó Lúcia, que disse Nossa Senhora que 

ficaste tão triste?” “-É um segredo.” – responde ela. “-E é coisa boa?” “-Para uns é boa, para outros 

é má.” “-E não o dizes?” – insistem. “-Não, senhor, não o posso dizer!” – respondeu com 

determinação convincente. E o povo apertava-os tanto que quase os sufocava. O pai da Jacinta, 

preocupado com a segurança dos filhos, a suar em bica, abriu passagem com os cotovelos, pegou 



na sua Jacinta e, com ela ao colo, tendo-lhe posto sobre a cabeça o chapéu dele para a furtar ao sol 

esbraseante do meio dia, subiu à estrada. Ainda no seu esconderijo, as duas mães sentiam-se 

desfalecer. Quando viram a multidão apertando os seus filhos, a mãe da Jacinta gritou: “-Ai, 

comadre, que nos matam os nossos filhos!” Momentos depois, todavia, sentiram-se aliviadas ao ver 

a sua Jacinta nos braços do pai, o Francisco ao ombro de outro parente, e a Lúcia bem segura nos 

braços hercúleos doutro. Esse homem era tão grande que a mãe da Lúcia se distraiu da sua 

preocupação. “-Ai, comadre, que homem tamanho que ali está!” – gaguejou ela.  

 

SACRIFÍCIOS E SOFRIMENTOS 

 

Depois desta terceira aparição de Nossa Senhora, os três Pastorinhos desejavam cada vez mais 

que os deixassem ficar à parte, para rezarem e se sacrificarem por Ela; mas, quando eram 

descobertos na rua, o povo reunia-se à volta deles para lhes fazer todo o género de perguntas sobre 

as Aparições. Para evitar os interrogatórios, tinham de fugir por carreiritos desconhecidos e trajetos 

abandonados para chegarem às suas pastagens. Tanto desejo tinham de agradar à Senhora que 

nada mais lhes importava, nem cantos ou bailes, nem sequer, para o pequeno Francisco, tocar o seu 

pífaro. “-Em que estás a pensar, Jacinta?” – perguntava a Lúcia uma manhã, notando-lhe o rosto 

toldado de tristeza. “-Penso no Inferno e nos pobres pecadores. Que pena eu tenho das almas que 

vão para o Inferno… as pessoas, lá vivas, a arder como lenha no fogo!... Ó Lúcia, porque será que 

Nossa Senhora não mostra o Inferno aos pecadores? Se eles o vissem, já não faziam mais pecados, 

para não irem para lá.” A Lúcia quedava-se pesarosa, sem poder pensar como responder. Mas a 

Jacinta insistia: “-Ó Lúcia, porque não disseste a Nossa Senhora que mostrasse o Inferno àquela 

gente?” “-Esqueci-me...” – respondia a Lúcia. Então a Jacinta, ajoelhando no chão, juntava as 

mãozinhas, erguia-as ao Céu e repetia entre soluços as palavras que a Virgem lhes tinha ensinando: 

“-Ó meu Jesus, perdoai- -nos, livrai-nos do fogo do Inferno, levai as alminhas todas para o Céu, 

principalmente as que mais precisarem.” Tanto a Lúcia como o Francisco se lhe seguiram, 

ajoelhandose e repetindo a oração da Senhora. Dali a pouco, como quem desperta dum sonho e 

sem se dar conta de que já estavam a rezar com ela, a Jacinta perguntou-lhes: “-Ó Lúcia, ó 

Francisco, vocês estão a rezar comigo? É preciso rezar muito para livrar as almas do Inferno. Vão 

para lá tantas!” A ideia do Inferno e das almas que sofriam no meio do fogo encheu de tal modo a 

mente da pequenita que ela se esforçava inutilmente por compreender a causa de tão terrível 

castigo. E lá ia ela direita à Lúcia com todos os seus problemas. “-Ó Lúcia, que pecados são os que 

essa gente faz para ir para o Inferno?” “-Não sei! Talvez o pecado de não ir à Missa ao Domingo, de 

roubar, de dizer palavras feias, rogar pragas, jurar…” “-E assim por uma palavra vão para o Inferno?” 

“-Se essa palavra for um grande pecado…” “-Que lhes custava estarem calados e irem à Missa? 

Que pena que eu tenho dos pecadores! Se eu pudesse mostrar-lhes o Inferno!” Cansados e 

esgotados por estarem tanto tempo ajoelhados, levantavam-se do chão e, à sombra das azinheiras, 

continuavam a meditar nas palavras da sua Senhora. Desta vez era o Francisco a fazer perguntas: “-



Porque é que Nossa Senhora estava com um coração na mão a espalhar sobre o mundo aquela luz 

tão grande que é Deus? Tu, Lúcia, estavas com Nossa Senhora na luz que descia para o mundo, e 

eu e a Jacinta naquela que subia para o Céu.” “-É porque tu e a Jacinta ireis em breve para o Céu, e 

eu ainda tenho de ficar algum tempo na terra.” “-Quantos anos?” “-Não sei, muitos.” “-Mas foi a 

Senhora que to disse?” “-Não, mas eu vi-o naquela luz que nos metia no peito.”  

“-É mesmo assim – interrompeu a Jacinta – eu também assim vi. Nós vamos para o Céu, mas tu 

ficas cá. Se Nossa Senhora te deixar, diz a toda a gente como é o Inferno, para que não façam mais 

pecados. Tanta gente a cair no Inferno, tanta gente...” “-Não tenhas medo! – disse a Lúcia – Tu vais 

para o Céu.” “-Pois vou, mas eu queria que toda aquela gente para lá fosse também.” Às frescas 

horas da manhã sucediam-se as horas da calma sufocante, a sede começava a fazer-se sentir e não 

havia uma gota de água para beber. Em vez de se queixar, a Jacinta, que tinha apenas 7 anos, 

parecia feliz. “-Que bom! – dizia ela – Tenho tanta sede! Mas ofereço tudo pela conversão dos 

pecadores.” A Lúcia, a mais velhinha dos três, lembrou-se de que devia tomar conta dos primitos e 

por isso foi pedir água a uma casita que havia ali perto. Quando voltou, ofereceu-a em primeiro lugar 

ao Francisco. Respondeu o menino de 9 anos: “-Não quero beber. Quero oferecer o sacrifício pela 

conversão dos pecadores.” “-Bebe tu, Jacinta!” “-Também quero oferecer este sacrifício pelos 

pecadores.” Assim, a Lúcia deitou a água na concavidade duma pedra, para que as ovelhas a 

bebessem, e foi levar a infusa à dona.” Mas a Jacinta começou a pôr-se muito fraca e parecia quase 

a desfalecer. O barulho rítmico das cigarras, dos grilos e das rãs, concertavam-se aos seus ouvidos 

como um alarido ensurdecedor. Com a cabecinha dorida entre as mãos, a Jacinta não pôde mais e 

gritou: “-Dói-me tanto a cabeça!... Diz aos grilos e às rãs que se calem!” “-Não queres sofrer isto 

pelos pecadores?” – perguntou o Francisco. “-Sim, quero. Deixa-os cantar!” “-Ó Lúcia – continuou a 

Jacinta – aquela Senhora disse que o Seu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te 

conduzirá a Deus. Não gostas tanto? Eu gosto tanto do Seu Coração!” “-Eu gostava também de ir 

com vocês para o Céu. – confessou a Lúcia, a pensar nas formosas alegrias celestiais. “-Ó Lúcia, 

lembras-te? O Coração de Nossa Senhora cercado de espinhos a feri-lo? Coitadinha de Nossa 

Senhora! Eu tenho tanta pena dela!... Ela pediu a Comunhão em reparação. Mas como hei-de fazer, 

se ainda não posso comungar?” Preenchidos com tais pensamentos, os dias passavam depressa 

para os três Pastorinhos. Numa dessas ocasiões em que se encontrava sozinha, sentada junto do 

poço, a Jacinta teve de repente uma visão sobre o Papa. Chamou a Lúcia que tinha ido com o 

Francisco procurar mel silvestre, não julgando possível ser ela favorecida com qualquer coisa de que 

a Lúcia e o Francisco não participassem, e pergunta-lhes: “-Lúcia! Francisco! Não vistes o Santo 

Padre?” “-Não.” “-Não sei como foi” – continuou a Jacinta. – “Vi o Santo Padre numa casa muito 

grande, de joelhos diante duma mesa com as mãos na cara a chorar. Fora da casa estava muita 

gente, uns atiravam-lhe pedras, e outros rogavam-lhe pragas e diziam-lhe muitas palavras feias. 

Coitadinho do Santo Padre! Temos de pedir muito por ele!” Noutra ocasião, estavam na Loca do 

Cabeço a rezar a oração do Anjo. Subitamente, a Jacinta levantou-se, com os olhos cheios de 

lágrimas, e gritou: “-Ó Lúcia, não vês tanta estrada, tantos caminhos e campos cheios de gente a 



chorar com fome e não têm nada para comer? E o Santo Padre numa igreja diante do Imaculado 

Coração de Maria a rezar? E tanta gente a rezar com ele?” À medida que as notícias das Aparições 

se iam espalhando pela região, o número de visitantes a Fátima ia aumentando diariamente. Alguns 

eram devotos, outros apenas curiosos; mas todos queriam ver a Cova da Iria e falar com os três 

Pastorinhos. O pai da Jacinta conta-o com as suas próprias palavras: “Vinham muitas senhoras 

muito bem vestidas. A gente andava cá nas nossas lidas, vestidos à semaneira, com roupas velhas, 

e até ficávamos às vezes envergonhados. Ui!... eram curiosas até mais não! E o que elas queriam 

era ver se apanhavam o Segredo! Sentavam a Jacinta nos joelhos e moíam a pequena com 

perguntas. Mas ela só respondia o que lhe convinha! Faziam-lhe mil mimos, ofertas, mas tanto valia. 

Era um segredo que não se lhe podia arrancar. Nem a saca-rolhas! “Uns cavalheiros bem vestidos 

vinham só para se rir e troçar de nós que nem letra redonda sabemos ler. Mas, bastas vezes, 

éramos nós que ficávamos a rir deles… Coitaditos, não tinham fé nenhuma. Como podiam eles 

acreditar em Nossa Senhora? Quando chegava gente desta qualidade, os pequenos parece que 

adivinhavam e sumiamse cada qual por sua banda, num abrir e fechar de olhos.” Duma vez, 

apareceu aí um carro e desceu dele uma grande família. Logo as três crianças se espalharam pela 

casa: a Lúcia meteu-se debaixo duma cama, o Francisco trepou para o sótão e a Jacinta, que não 

foi tão ligeira, foi apanhada. Quando tudo abalou, a Lúcia saiu de debaixo da cama e perguntou à 

Jacinta: “-Que é que respondeste, quando te perguntaram por mim?” “-Calei-me bem caladinha! 

Porque eu sabia onde tu estavas e mentir é pecado.” Pegaram ambas de rir com aquilo de jogarem 

ao ‘esconde-esconde’ com os visitantes. “E que perguntas eles lhes faziam! – continuou o Ti Marto – 

Se Nossa Senhora também tinha cabras e ovelhas… se comia batatas... Tantas tolices!” O clero 

também não era menos inquisitivo. “-Interrogavam-nos – conta a Lúcia – e tornavam a interrogar-

nos. Quando víamos um padre, sempre que podíamos, escapávamos. Quando nos víamos na 

presença dum sacerdote, já nos dispúnhamos para oferecer a Deus um dos nossos maiores 

sacrifícios.” Havia, porém, exceções e a lembrança dalgum certo sacerdote era fonte de grande 

alegria e coragem para os Pastorinhos. “- Minha Menina, – disse-me um dia um padre – tem a 

obrigação de amar muito a Nosso Senhor por tantas graças e benefícios que lhe está concedendo.” 

Essas palavras, proferidas com tanta bondade, gravaram-se-me tão intimamente na alma que desde 

então adquiri o hábito de dizer constantemente a Nosso Senhor: “-Meu Deus, eu Vos amo em 

agradecimento pelas graças que me tendes concedido!” Quando a Lúcia ensinou esta jaculatória 

aos primos, a Jacinta mostrou tanto gosto em a rezar que, às vezes, no meio das brincadeiras mais 

animadas, perguntava: “-Vocês têm-se esquecido de dizer a Nosso Senhor que O amam pelas 

graças que nos tem concedido?” Havia ainda outro sacerdote, idoso e santo – o Padre Cruz, que 

ainda é venerado por todo o povo – que os ajudou muito. Apareceu em Aljustrel certo dia e pediu aos 

Pastorinhos que lhe fossem mostrar o lugar onde Nossa Senhora aparecera. Montado num burrito, 

com uma das pequenas de cada lado, lá foi ele até à Cova da Iria. Pelo caminho ensinou-lhes 

jaculatórias, das quais a Jacinta fixou duas que repetia frequentemente: ‘-Ó meu Jesus, eu Vos amo!’ 

e ‘-Doce Coração de Maria, sede a minha salvação!’ Foram jaculatórias que a iriam consolar muito 



na sua doença. Explicando por que razão se lembrava destas orações, disse ela: “-Gosto tanto de 

dizer a Jesus que O amo!... Quando Lho digo muitas vezes, parece que tenho lume no peito. Gosto 

tanto de Nosso Senhor e de Nossa Senhora que nunca me canso de Lhes dizer que Os amo!” A 

família Marto era muito mais compreensiva para com a Jacinta e o Francisco do que a família da 

Lúcia era para com ela. Interrogavam-na e ridicularizavam-na ainda mais do que a gente de fora. Da 

parte da mãe, havia repreensões contínuas e até castigos. Se não podemos desculpar a Senhora 

Maria Rosa, devemos tentar compreender as razões para tal acontecer. Era uma família de 

modestos recursos. Tinham apenas algumas cabeças de gado e umas terras pequenas na Cova da 

Iria, onde se criavam as suas hortaliças e mais alimentos, batatas, milho, feijões e azeitonas. 

Quando começaram as Aparições, veio tanta gente para visitar a Cova da Iria que as hortaliças 

ficaram espezinhadas e ficou tudo arruinado. “Minha mãe, lamentando essa perda, não me 

poupava.” – conta a Lúcia. – “‘-Tu agora, quando quiseres comer, vai pedi-lo a essa Senhora!’ E as 

minhas irmãs: ‘-Tu agora, só havias de comer o que se cria na Cova da Iria!’” Estas repreensões 

tornaram-se um tormento tão grande para a pobre Lúcia que até lhe custava pegar num bocado de 

pão para comer. Piorando ainda mais a situação, as irmãs mais velhas, que costumavam costurar e 

tecer para ajudar a sustentar a família, agora tinham de levar as ovelhas a pastar e perdiam tanto 

tempo com os visitantes que não podiam fazer o trabalho delas. Até que a família teve de vender as 

ovelhas. A vida da Lúcia em casa tornava-se cada dia mais insuportável. As incompreensões e os 

mal-entendidos multiplicavam-se com o passar das horas. “Um dia, – conta-nos a Maria dos Anjos, a 

irmã mais velha – uma vizinha já de idade disse à mãe que já não se admirava que as pequenas 

dissessem que tinham visto Nossa Senhora, porque ela vira uma senhora dar cinco tostões à Lúcia. 

Sem mais, a mãe chama a cachopa e pergunta-lhe se isso era verdade. A Lúcia respondeu que não 

eram cinco tostões que aquela senhora lhe tinha dado, mas dois vinténs. A mãe teimou, usando 

contra ela a palavra da velhinha e acabou por lhe bater com o cabo da vassoura. E dizia-lhe assim: ‘-

Quem mente no pouco, mente no muito!’ Dali a nada apareceu a Jacinta, e mostrou os cinco tostões 

que lhe tinham dado a ela, e não à prima. Mas a Lúcia já tinha a sova no corpo.” Alguns vizinhos 

eram igualmente cruéis na sua incredulidade. Insultavam a pequena, que só tinha dez anos, 

chamando-lhe nomes feios e às vezes batendo-lhe. Com a Jacinta e o Francisco não se atreviam a 

tanto; mais do que nunca, o Sr. Marto andava vigilante sobre os filhos e ninguém se atrevia a pôr-

lhes a mão. A Jacintinha, no seu entusiasmo de sofrer pelos pecadores, disse um dia à Lúcia: “-

Quem me dera que os meus pais fossem como os teus, para que esta gente também me pudesse 

bater, porque assim tinha mais sacrifícios para oferecer a Nosso Senhor!” Não é que, uma vez por 

outra, a Sr.ª Olímpia Marto não deixasse de agir amargamente, mas isso foi apenas ao princípio. “-

Vocês apanham, – dizia-lhes ela – porque andam a enganar o povo. Muita gente vai à Cova da Iria 

por vossa causa.” “-Nós não obrigamos ninguém a lá ir!” – respondia a Jacinta – “Quem quer vai e 

quem não quer, não vai. Quem não quer acreditar, receberá o castigo. E olhe que a mãe também, se 

não acreditar…” Quanto ao pai da Jacinta, tinha paciência. Como Jacob perante as revelações de 

José e a incredulidade de seus irmãos, ele ponderava todas as coisas em silêncio, tentando chegar 



à verdade. O Ti Marto não queria julgar precipitadamente ou fazer qualquer coisa que fosse 

imprudente ou injusta: pensava e rezava, esperando que Deus o orientasse no decurso do seu 

pensamento e ação. Os jornalistas não eram tão simpáticos. Deram a notícia das Aparições nos 

jornais; mas invertiam-se os factos, inventavam-se pormenores ridículos, troçava-se com desdém da 

“nova fábrica de milagres que os padres tencionavam abrir em Fátima”. Numa tentativa de as 

desacreditar, os relatórios acusavam os Pastorinhos e aqueles que lhes davam crédito. Invocava-se 

a epilepsia, o serem vítimas de fraude, a cupidez, ou a sugestão coletiva. O escárnio e as acusações 

dos jornais tanto serviram, por um lado, para dividir o povo provocando os inimigos da Igreja, como, 

por outro lado, para encorajar a fé dos crentes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


