
Quinta aparição de Nossa Senhora 

Local: Cova da Iria 

Data: 13 de setembro de 1917 

Pessoas presentes: 20000 a 30000 

«– Continuem a rezar o Terço a Nossa Senhora do Rosário, todos os dias, [que abrande ela a 
guerra] para alcançarem o fim da guerra, [que a guerra está para acabar]. Em Outubro virá 
também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, S. José com o Menino Jesus para 
abençoarem o Mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais 
com a corda; trazei-a só durante o dia. 
– Têm-me pedido para Lhe pedir muitas coisas: a cura de alguns doentes, dum surdo-mudo. 
– Alguns curarei, outros não, [porque Nosso Senhor não quer crer neles]. Em Outubro farei o 
milagre para que todos acreditem. 
[– O povo muito gostava aqui duma capelinha. 
– [De] metade do dinheiro que juntaram até hoje façam dois andores e dêem-nos à Senhora do 
Rosário; a outra metade seja para ajuda da capelinha. 
Ofereci-lhe duas cartas e um vidro com água-de-cheiro. 
– Deram-me isto, se Vossemecê os quer. 
– Isso não é conveniente lá para o Céu.]» 

Memórias da Irmã Lúcia I. 14.ª ed. Fátima: Secretariado dos Pastorinhos, 2010, p. 179 (IV Memória); as 
secções entre parênteses retos constam do interrogatório do pároco, de 15 de setembro de 1917, 
em Documentação Crítica de Fátima, vol. I. Fátima: Santuário de Fátima, 1992, p. 21-22. 

 

As palavras que mais profundamente impressionaram o espírito dos Pastorinhos foram as últimas 

que Nossa Senhora pronunciou nos Valinhos: “-Rezai, rezai muito, e fazei sacrifícios pelos 

pecadores, que vão muitas almas para o Inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas.” 

Estas palavras despertaram neles uma sede cada vez maior de mortificação, de oração e de 

oferecimento de sacrifícios. O seu único desejo era fecharem para sempre as portas daquela terrível 

fornalha do Inferno, para que mais nenhuma alma pudesse ir para lá. Quando estavam sozinhos no 

campo com as ovelhas, os três Pastorinhos passavam assim horas e horas na Lapa do Cabeço, 

onde o Anjo tinha aparecido: prostrados no chão, a repetir a oração que o Anjo lhes ensinara: “-Meu 

Deus, eu creio, adoro, espero, e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, 

não esperam e não Vos amam!… Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-Vos 

profundamente e ofereço-Vos o Preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, presente em todos os Sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e 

indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Sacratíssimo Coração 

e pela intercessão do Coração Imaculado de Maria, peço-Vos a conversão dos pobres pecadores.” 

Quando aquela posição, de tão incómoda, se lhes tornava insuportável, mudavam de posição e 

punham-se a rezar o Terço, não se esquecendo de intercalar a jaculatória que a Senhora lhes tinha 

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

Céu, principalmente as que mais precisarem.” Os Pastorinhos rezavam muito, mas sacrificavam-se 



ainda mais. Exercitavam o seu espírito no sentido de descobrirem novos modos de oferecerem 

sacrifícios pela conversão dos pecadores. Para evitar que os outros interpretassem mal o motivo das 

suas mortificações e os impedissem de salvar as almas do Inferno, eles guardavam isto em segredo, 

só entre eles e a Virgem Santíssima. Só muitos anos mais tarde e por ordem dos seus superiores, é 

que a Irmã Lúcia revelou a extensão das orações e sacrifícios da sua infância. Ao guardarem as 

ovelhas pela aridez da serra, eles ofereciam a Deus e a Nossa Senhora aquela sede que os 

abrasava. Os Pastorinhos passavam dias sem beber nada, enquanto andavam sozinhos pelos 

campos. Era um dos sacrifícios maiores e mais difíceis que faziam. Na verdade, naquele Verão 

passaram todo o mês de Agosto sem água. Em certa ocasião – diz a Irmã Lúcia – voltando os três 

da Cova da Iria para casa, ao passar pela lagoa da Carreira, a Jacinta estava tão vencida pela sede 

que foi forçada a falar: “-Olha! Tenho tanta sede e dói-me tanto a cabeça! Vou beber uma pouquinha 

desta água.” “-Desta não!” – responde-lhe a Lúcia.– “A minha mãe não quer que bebamos daqui, 

porque faz mal; nesta lagoa se lava a roupa e entram a beber os animais. Vamos pedir uma pouquita 

de água à tia Maria dos Anjos.” “-Não, Lúcia,” – interrompeu a Jacinta – “dessa água tão boa não 

quero; vou beber desta, porque, em vez de oferecer a Nosso Senhor a sede, oferecer-Lhe-ei o 

sacrifício de beber desta água suja.” Um dia, estavam os três a brincar sobre o poço – pensavam as 

mães deles – quando a mãe da Jacinta lhes veio trazer uns cachos de uvas para se refrescarem. “-

Não os comamos!” – resolveu a Jacinta logo que a mãe voltou costas – “e ofereçamos este sacrifício 

pelos pecadores.” E, como avistasse no caminho uns garotos pobrezinhos, correu a oferecer-lhes as 

deliciosas uvas. Noutra ocasião, levou-lhes a Senhora Olimpia um cesto de figos. Os pequenos, 

sentados no chão, dispunham-se a saboreá-los, quando a Jacinta se lembra dos pecadores que 

tanto queria salvar do fogo do Inferno! Deita no cesto o figo que já tinha na mão, e afasta-se 

rapidamente com medo de ceder à tentação de comer os figos. Andavam a apanhar umas ervinhas 

que crescem por entre as pedras e que dão uns estalitos quando se apertam na mão; a Jacinta, 

ocupada nesta atividade, picase numa urtiga e, como quem faz um achado precioso, exclama: “-

Olhem! Olhem! Outra coisa com que nos podemos mortificar!” Andando certo dia a guardar o gado, 

encontraram um bocado de corda. A brincar, a Lúcia ata-a a um braço e não tarda a descobrir que a 

corda a magoa. “-Olhem, isto faz doer! Podíamos atá-la à cinta e oferecer a Deus este sacrifício!” A 

corda era grossa e muito áspera. Os Pastorinhos cortaram-na em três bocados e ataram-na à volta 

da cintura. A aspereza e grossura da corda ocasionavam um suplício, difícil até de suportar, 

especialmente para a Jacintinha. Quando a Lúcia a aconselhou a tirar a corda, a Jacinta insistiu que 

não. Ela sofreria de boa vontade qualquer sacrifício para salvar os pecadores do Inferno! Até 

usavam a corda durante a noite, o que os impedia de terem o descanso suficiente. E Nossa Senhora 

falou-lhes do assunto na Sua visita seguinte. Enquanto, por um lado, os três pequenitos procuravam 

agradar em tudo à bondosa Senhora, havia por outro lado homens determinados em os desacreditar 

e em fazer das Aparições um fiasco. Para eles era outra oportunidade de destruírem a Igreja em 

Portugal. Enquanto o Administrador via as suas tentativas frustradas, houve outro homem que por 

esta altura surgiu a ‘tomar o comando’: era o José do Vale, editor de um jornal esquerdista. A sua 



ideia era pôr fim ao caso de Fátima levando a cabo uma reunião pública e espalhando nas vilas e 

aldeias panfletos que contavam a “verdade” sobre Fátima e sobre a Igreja. O José do Vale pensava 

que a melhor oportunidade de encontrar o povo reunido seria no fim da última Missa na igreja de 

Fátima. Prevendo um êxito fácil, foi até à Igreja um Domingo cedo, com uns guardas e gente de 

influência do Concelho. Mas o único homem que encontraram no adro da Igreja era o Regedor da 

aldeia. É que nesse Domingo, calma e inesperadamente, o lugar da Missa fora mudado pelo Pároco, 

que às vezes alternava entre as várias igrejas da Paróquia. Sem se dar por vencido, o grupo dirigiu-

se à Cova da Iria, onde sabia que se reuniria muita gente. Mas esperava-os lá uma insólita 

recepção. Um homem dos nossos tinha juntado vários burros, e atou-os às azinheiras. Assim que o 

grupo agressor apareceu, ele fez com que os burros se pusessem a zurrar sem descanso, para 

grande irritação dos indesejáveis visitantes. O José do Vale foi direito à carrasqueira, onde outra 

surpresa o aguardava. Havia molhos de palha e pasto colocados à volta da árvore. A boa gente da 

Moita convidava-os Santuário nos Valinhos a comer palha, comparando-os aos animais que a 

comem. “Era um insulto, e como tal foi entendido.” – disse a Maria da Capelinha – “Cheguei ali às 

onze e meia com duas vizinhas. Escondemo-nos, para podermos ficar perto dos homens quando 

eles chegassem. A Capela das Confissões está situada mesmo no lugar onde nos escondemos. A 

pouca distância, três homens sentaram-se nos ramos dum grande carvalho. E quando um dos 

homens maus começou a blasfemar contra a Igreja, de cada vez que ele dizia qualquer coisa pior, 

nós respondíamos: ‘-Viva Jesus e Maria!’. E ao nosso lado um rapaz, de pé em cima doutro grande 

carvalho, fazia eco em voz alta, logo a seguir a nós: -Viva Jesus e Maria!’ – tirando o chapéu de 

cada vez, com grande reverência. Eles ficaram tão zangados que mandaram dois guardas atrás de 

nós; mas nós cortámos pelos campos fora e eles perderam-nos de vista. Entretanto, a Missa acabou 

e chegaram os nossos homens. Quando deram conta do que se passava, começaram a interromper 

os oradores e a fazer troça dos guardas. “‘-Cabeças de burro! -Cabeças de burro! -Cabeças de 

burro!’’. O José do Vale e os seus companheiros responderam, chamando ‘parolos da serra’, 

‘saloios’, e assim aos seus opositores, e mandaram os guardas atrás deles; mas eles desandaram 

para um lado e para o outro, rindo e fazendo troça dos incrédulos que queriam ir revelar ‘toda a 

verdade’ acerca da Igreja e de Nossa Senhora. E nunca mais se ouviu falar do José do Vale e dos 

seus conspiradores.” Entretanto, os três Pastorinhos contavam as horas para esta Aparição. Muitos 

milhares de pessoas já acreditavam, mas igual número recusava ainda dar crédito às Aparições. 

Esta incredulidade e incompreensão, especialmente por parte dos sacerdotes, mais as repetidas e 

constantes perguntas do povo, provocavam nos Pastorinhos um agudo sofrimento e um sentimento 

de total solidão. Na verdade, parecia-lhes que só Nossa Senhora os compreendia e que só eles A 

compreendiam a Ela. Desde as primeiras horas do dia 13 de Setembro, já as casas dos videntes 

encontravam- -se cheias de gente e todos queriam falar às crianças e pedir-lhes que 

encomendassem a Nossa Senhora as suas necessidades. “Ao aproximar-se a hora, – escreveu a 

Irmã Lúcia – fui para a Cova da Iria com a Jacinta e o Francisco entre numerosas pessoas que a 

custo nos deixavam andar. As estradas estavam apinhadas de gente; todos nos queriam ver e falar; 



ali não havia respeitos humanos. Muita gente do povo, e até senhoras e cavalheiros, conseguindo 

romper por entre a multidão que à nossa volta se apinhava, vinham prostrar-se de joelhos diante de 

nós pedindo que apresentássemos a Nossa Senhora as suas necessidades. Outros, não 

conseguindo chegar junto de nós, clamavam de longe: ‘-Pelo amor de Deus, peçam a Nossa 

Senhora que me cure o meu filho que é aleijadinho!’ ‘-Que me cure o meu, que é cego!’ ‘-O meu, que 

é surdo!’ ‘-Que me traga o meu marido, o meu filho... que anda na guerra! -Que me converta um 

pecador! -Que me dê saúde, que estou tuberculoso! etc...’Ali apareciam todas as misérias da pobre 

humanidade e alguns gritavam até do cimo das árvores e de muros para onde subiam para nos 

verem passar. “Dizendo a uns que sim, dando a outros a mão para os ajudar a levantar do pó da 

terra, lá fomos andando, graças a alguns cavalheiros que nos iam abrindo passagem por entre a 

multidão. Quando agora leio no Novo Testamento essas cenas tão encantadoras da passagem de 

Nosso Senhor pela Palestina, recordo estas que Nosso Senhor me fez presenciar, tão criança ainda, 

por esses pobres caminhos e estradas de Aljustrel até Fátima e até à Cova da Iria, e dou graças a 

Deus oferecendo-Lhe a Fé do nosso bom povo português; e penso que, se estas pessoas se 

humilhavam assim diante de três pobres crianças só porque lhes fora concedida, pela Misericórdia 

Divina, a graça de falarem com a Mãe de Deus, o que não fariam elas se vissem diante de si o 

próprio Jesus Cristo?” Chegados finalmente os Pastorinhos junto da carrasqueira, a Lúcia, como de 

costume, começou o Terço e todos respondiam. Não tinha ainda acabado a reza, quando os 

pequenos se levantaram a esquadrinhar o horizonte. Tinham visto o relâmpago. Nossa Senhora não 

tardaria a chegar. Passados uns momentos, um globo de luz aparece perante a multidão e sobre a 

azinheira já poisa a Rainha dos Anjos. “-Que é que Vossemecê me quer?” – pergunta a Lúcia muito 

humildemente. “-Continuem a rezar o Terço a Nossa Senhora do Rosário, todos os dias, para 

alcançarem o fim da guerra. – respondeu a Santíssima Virgem, ao mesmo tempo que renovava as 

promessas que já lhes tinha feito na Sua anterior Aparição. “No último mês, em Outubro, farei um 

milagre para que todos acreditem [nas Minhas Aparições]. Se não vos tivessem levado para a aldeia 

[nome por que normalmente era conhecida Vila Nova de Ourém, que nessa época era uma aldeia], o 

milagre seria mais grandioso. Virá São José com o Menino Jesus dar a paz ao mundo. Virá também 

Nosso Senhor a abençoar o povo. Virá ainda Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora das 

Dores. “Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda; 

trazei-a só durante o dia.” “-Têm-me pedido para Lhe pedir muitas coisas – diz a Lúcia então. “Esta 

pequena é surda-muda. Vossemecê não a quer curar?” “-Durante o ano experimentará algumas 

melhoras.” “Vossemecê não quer curar também estas pessoas?” “-Umas curarei, outras não, porque 

Nosso Senhor não se fia nelas.” “-O povo gostava muito de ter aqui uma capela” – lembrou a Lúcia. 

“-Façam dois andores. Empreguem metade do dinheiro que até hoje receberam, nos andores, e 

sobre um deles ponham Nossa Senhora do Rosário; a outra parte será destinada a ajudar à 

construção duma capela.” “-Há muitos que dizem que eu sou uma intrujona, que merecia ser 

enforcada ou queimada. Faça um milagre para que todos creiam!” “-Sim, em Outubro farei um 

milagre para que todos acreditem.” “-Umas pessoas deram-me duas cartas para Vossemecê e um 



frasco de água-de- -colónia.” A Lúcia não queria esquecer-se de nenhum pedido. “-Isso de nada 

serve para o Céu!” Nossa Senhora começa então a elevar-Se. A Lúcia, apontando para o Nascente 

por onde a Virgem ia a desaparecer, gritava para o povo: “-Se querem vê-La, olhem para ali!” E 

todos os olhos se voltaram avidamente na direção do Oriente, e muitos puderam observar de novo o 

globo luminoso que agora subia direito ao Céu. Depois de uns instantes de trépida comoção, toda a 

multidão se precipitou sobre as crianças a assediá- -las com mil interrogações. “-O que disse Nossa 

Senhora?” “-Ela vai curar o meu filho?” “-O meu marido vai voltar são e salvo da guerra?” “-Ela vai 

ajudar a minha filhinha?” Foi com grande dificuldade que os pais dos Pastorinhos conseguiram ir ter 

com eles e trazê-los para casa. Quando chegaram, encontraram-nas de novo a enxamear de gente, 

à espera de interrogar mais as crianças. “-Como era Nossa Senhora?” “-E era mesmo a Virgem 

Santíssima? -Contem-nos tudo o que aconteceu.” Bênção dos Doentes no Santuário de Fátima. 

Entre as muitas testemunhas desta Aparição, havia alguns padres. E entre eles Monsenhor João 

Quaresma, Vigário Geral da Diocese de Leiria, e o Padre Manuel do Carmo Góis. Monsenhor 

Quaresma, que era homem muito erudito, tinha ido à Cova da Iria cheio de ceticismo; ele não sabia 

se devia dar crédito ou não ao testemunho dos Pastorinhos. É ele que nos dá a sua narração 

pessoal dos acontecimentos desse dia: Tinha pensado para si próprio: “Ora…não se teriam talvez 

enganado, os pobres Pastorinhos? Teriam sido talvez vítimas duma linda ilusão? Ou haveria nas 

afirmações dos pequenos qualquer coisa de verdade? Que havemos, pois, de dizer daquelas 

multidões sempre crescentes de homens que em todos os dias 13 afirmavam ter visto no céu da 

Fátima fenómenos extraordinários? “Numa linda manhã do dia 13 de Setembro de 1917 saímos de 

Leiria para seguirmos, numa ronceira carroça puxada por um velho cavalo, para o lugar onde se 

davam as discutidas Aparições. Foi o nosso querido Padre Góis que escolheu o melhor local, 

dominando o vasto anfiteatro da Cova da Iria, de onde podíamos ver mais facilmente, sem nos 

aproximarmos demasiado, o lugar onde os Pastorinhos rezavam aguardando a celeste Aparição. Ao 

meio-dia solar, fez-se um completo silêncio. Ouvia-se o ciciar das preces. Subitamente, soam gritos 

de júbilo!… Ouvem-se vozes a louvar a Virgem. Braços erguem-se a apontar para qualquer coisa no 

alto. ‘-Olhem, não vêem?’ ‘-Sim, já vejo!’ “Também eu levanto os olhos e ponho-me a perscrutar a 

amplidão do céu, para ver o que outros olhos mais felizes, primeiro do que eu, contemplaram. Com 

grande admiração minha, vejo clara e distintamente um globo luminoso que se movia do Nascente 

para o Poente, deslizando lento e majestoso através do espaço. O meu amigo olhou também e teve 

a felicidade de gozar da mesma inesperada e encantadora aparição…quando, de repente, o globo 

com a sua luz extraordinária se sumiu aos nossos olhos. “Perto de nós estava uma pequenita 

vestida como a Lúcia e pouco mais ou menos da mesma idade. Cheia de alegria continuava a gritar 

“-Ainda a vejo …ainda a vejo…agora desce para baixo! Passados minutos, exatamente o tempo que 

costumavam durar as Aparições, começou a criança de novo a exclamar apontando para o céu: ‘-Lá 

sobe ela outra vez!’ – e continuou seguindo o globo com os olhos até que desapareceu na direção 

do sol. “‘-Que pensas daquele globo?’ – perguntei ao meu amigo, que se mostrava entusiasmado 

com tudo quanto tínhamos visto. ‘-Que era Nossa Senhora’ – respondeu ele sem hesitar. Era 



também essa a minha convicção. Os Pastorinhos contemplaram a própria Mãe de Deus; a nós fora-

nos concedida a graça de ver o carro que A tinha transportado do Céu até à charneca inóspita da 

Serra de Aire. Devemos dizer que todos os que ali estavam tinham observado o mesmo que nós. 

Porque de todos os lados se ouviam manifestações de alegria e saudações a Nossa Senhora. 

Todavia, havia alguns que nada viram. Perto de nós estava uma piedosa e singela criatura que 

chorava amargamente por não ter visto nada. “Com quanto entusiamo ia o meu colega, de grupo em 

grupo, na Cova da Iria e depois pela estrada fora, informando-se do que tinham visto! As pessoas 

interrogadas eram das mais diversas classes sociais; todas à uma afirmavam a realidade dos 

fenómenos, que nós próprios havíamos presenciado. “Profundamente satisfeitos, regressámos a 

casa da nossa peregrinação a Fátima, com o firme propósito de lá voltarmos no dia 13 de Outubro, 

para aceder ao convite da Lúcia e para fortificar ainda mais a nossa Fé nas Aparições de Nossa 

Senhora.” Presenciaram-se ainda outros fenómenos nesse dia. Havia um súbito refrescar da 

atmosfera, o empalidecer do sol até ao ponto de se verem as estrelas, tanto assim que milhares de 

pessoas podiam vê-las, embora fosse a hora do meio-dia. Havia também como uma chuva de 

pétalas irisadas que desapareciam antes de poisarem no chão.  

 

 

 

 

 


