
SEGUNDA APARIÇÃO DE NOSSA SENHORA 

 

Aproximava-se já o dia 13 de Junho, dia marcado pela Senhora do Céu para a Sua segunda visita 

aos Pastorinhos. A notícia da aparição tinha alastrado por toda a parte e provocado as impressões 

mais diversas. Alguns acreditavam, mas a maioria não. De facto, tanto os Pastorinhos como os pais 

eram ridicuarizados pelos seus vizinhos. Havia ásperas censuras à fraqueza dos pais ou à sua 

incapacidade de darem aos filhos a educação e até o corretivo que tais circunstâncias exigiam. “- Se 

fosse minha filha!...” – dizia um, amarfanhando nas mãos o barrete. E outro ainda, brandindo o 

varapau: “-Uma boa sova acabava-lhes logo com as visões!” Mesmo os outros miúdos riam e 

troçavam deles, quando acontecia passar a Lúcia ou os primos. Entretanto, a mãe da Lúcia, na sua 

boa fé, foi pedir a opinião ao Pároco da aldeia, o Rev.do Padre Manuel Marques Ferreira. Depois de 

ter ouvido a sua versão da história, ele sugeriu que deixassem os Pastorinhos voltar à Cova da Iria 

naquele dia 13 e que lhos levassem depois. Ele os interrogaria, cada um por sua vez. Ao voltar para 

casa, a Senhora Maria Rosa encontrou o Ti Marto e contou-lhe o que o Pároco tinha aconselhado. 

Julgou ele sensato ir também e falar com o Pároco. Quando chegou à reitoria, e o convidaram a 

entrar, disse: “-Senhor Prior, a minha cunhada acaba de me dizer que o Senhor quer que eu venha 

aqui com os pequenos depois da próxima aparição, cada um separadamente. Venho agora para 

saber o que é o melhor para nós fazermos”. “-Pois é, tanta trapalhada!” – disse o Prior. “- Umas 

vezes é branco, outras vezes é preto!” “-O Sr. Prior acredita mais nas mentiras que nas verdades.” – 

respondeu o Ti Marto com toda a calma. “-Eu nunca ouvi dizer coisas destas senão agora!” – 

respondeu o Pároco, visivelmente irritado com todo aquele assunto – “Os outros sabem as coisas 

primeiro que eu! Se quiser trazê-los, traga-os; se não quiser, não os traga.” “-Ó Sr. Prior, para bem e 

em bem, eu venho.” Então oTi Marto levantou-se, dirigiu-se à varanda e tratou de se ir embora, mas 

quando ia ao meio da escada, o Sr. Prior disse-lhe de novo: “-Ó Ti Marto, isso fica à sua 

responsabilidade. Se quiser trazê-los, traga-os; se não quiser, não os traga.” “-Ó Sr. Padre, em bem 

e para bem, venho cá. Para desarmonia, não!” Entre aqueles poucos que acreditavam, há uma que 

merece menção especial: a Sr.ª Maria dos Santos Carreira que mais tarde ficou a ser conhecida 

como a Sr.ª Maria da Capelinha. No quarto onde vivia nos baixos do Hospital do Santuário de 

Fátima, contou ao autor tudo quanto sabia acerca dos factos extraordinários da Cova da Iria que ela, 

quase desde o princípio, teve a dita de presenciar. “Sempre fui doente” – disse ela – “e havia sete 

anos antes das aparições que estava mesmo desenganada dos médicos: pouco tempo me davam 

de vida. Tinham passado dois ou três dias depois da primeira aparição, o meu homem, que tinha ido 

trabalhar com o pai da Lúcia contou-me o que se dizia sobre a filha dele.” Essa noite, o Sr. Manuel 

Carreira disse à mulher: “Olha, Maria, o António dos Santos contou-me que Nossa Senhora 

apareceu na Cova da Iria a uma das cachopas, a mais nova, e mais a dois filhos da irmã, a Olímpia, 

a que está casada com o Ti Marto. Nossa Senhora falou com eles e prometeu-lhes voltar ali todos os 

meses até Outubro.” Despertou-se a curiosidade da Maria da Capelinha. “-Pois eu hei-de saber se 

isso é certo ou não. E se for, também eu quero lá ir. Onde é a Cova da Iria?” O marido disse-lho, e 



embora estivesse a uns dez minutos a pé da sua casa, ela nunca lá tinha ido. Nunca antes falara do 

lugar. O senhor Carreira tentou dissuadi-la.  

“- Queres lá ir? És bem doida! Pensas tu que A vês?” “-Sei bem que A não vejo, mas se nos 

dissessem que o rei ia lá, ninguém ficava em casa a ver se o via; dizem que vêem Nossa Senhora e 

não havemos de fazer por A ir ver?” Mais tarde esta Senhora viria a ser uma grande consolação para 

os Pastorinhos, pela sua bondosa compreensão e assistência auxiliadora. A grande festa de Santo 

António aproximava-se. A emoção era evidente na paróquia; tanto velhos como novos, todos se 

preparavam para participar na festa, que também é no dia 13 de Junho. Enquanto os sinos 

repicavam, carros de bois enfeitados com ramos de árvores, flores, bandeirolas e colchas, 

carregados com quinhentas merendeiras, davam umas tantas voltas à Igreja e iam parar diante da 

varanda do Sr. Prior, que benzia aquilo tudo. A Sr.ª Maria Rosa sabia como a Lúcia gostava de 

festas, e esperava que esta festa a fizesse esquecer a Cova da Iria. “-Ainda bem que amanhã temos 

festa grande!” – disse ela às outras filhas – “Não lhe vamos falar mais da Cova da Iria, só lhe 

falamos da festa. A gente é que tem culpa, que anda sempre a lembrar a Lúcia.” A família tentou 

evitar o problema da aparição. Quando a Lúcia falava nela, mudavam de assunto para lhe desviarem 

o espírito e fazer-lhe esquecer os seus planos. A Lúcia interpretou isso como desdém e desprezo por 

parte da família; sentia que eles a tinham abandonado. Solitária e triste, pôs-se muito calada, mas às 

vezes soltava: “-Mas eu amanhã vou à Cova da Iria. É isso que a Senhora quer!” Apesar do 

conselho do Pároco de que deixassem os Pastorinhos ir à Cova da Iria no dia 13 de Junho, ambas 

as mães o queriam impedir. A Jacinta também queria que a mãe participasse de tal felicidade e, na 

sua ingénua singeleza, não podia compreender que a mãe fosse tão contrária em admitir o que para 

a pequenita era tão evidente. Cheia de entusiasmo por causa de Nossa Senhora, a Jacinta suplicou: 

“-Ó minha mãe, venha connosco amanhã à Cova da Iria para ver Nossa Senhora!” “-Qual Nossa 

Senhora! Tontinha! Amanhã vamos a Santo António. Então não queres a tua merendeira? E depois 

vem tanta música… há tantos foguetes… um sermão muito lindo!” A mãe achava que a menção da 

banda e da merendeira faria certamente a menina esquecer-se da Cova. Mal sabia ela que havia já 

um mês que a sua pequenina, mortificandose pelos pecadores, renunciava aos cantares, às danças 

e até ao seu frugal almoço. “-Ó mãe, mas na Cova da Iria aparece Nossa Senhora!” “-É bem 

escusado lá ires. Nossa Senhora não te aparece.” – disse a senhora Olímpia contradizendo a filha. “-

Nossa Senhora disse que aparecia, por isso, aparece com toda a certeza!” – replicou a Jacinta. “-

Não queres ir então a Santo António?” – a senhora Marto tentava mudar de assunto. “-Santo António 

não é bonito!” “-Porquê?” “-Porque aquela Senhora é muito, mas muito mais bonita. Eu vou à Cova 

da Iria. Se aquela Senhora disser para irmos a Santo António, então vamos.” O senhor Marto, pai da 

Jacinta, estava na mesma dificuldade. Não sabia o que fazer no dia da festa. “O que hei-de fazer? Ir 

à Cova da Iria com os cachopos?... e se não aparecesse nada?” Não lhe pareceu bem ir à festa na 

igreja e deixá-los ir para a Cova da Iria sozinhos. Por fim, e porque havia feira na Pedreira, decidiu lá 

ir para comprar os bois que queria e, quando voltasse, tudo se teria solucionado. Sim, é isso, iria à 

feira. Isso poupá-lo-ia a compromissos. E ele queria dormir em paz. Ao amanhecer, mal abriu os 



olhos, a Jacinta saltou da cama e correu ao quarto da mãe para a convidar mais uma vez a ir à Cova 

assistir à visita da Senhora; mas qual não foi o seu espanto ao ver a cama vazia. “-E a mãe que não 

vê Nossa Senhora!” – disse ela com os seus botões. Mas a seguir foi quase com júbilo que pensou: 

“-Ao menos podemos ir descansados.” Correu então a acordar o irmãozito e, enquanto este se ia 

vestindo, foi abrir o gado. Logo que o Francisco ficou pronto, foram pressurosos ter com a Lúcia, 

mordiscando pelo caminho um bocado de pão e queijo. A Lúcia já estava à espera deles junto do 

Barreiro. Sentia tanta amargura perante a falta de compreensão e a cruel oposição da mãe e das 

irmãs que só queria estar sozinha com os primos. Só com eles se sentia alegre, porque 

compreendiam e acreditavam nela tal como ela os compreendia e acreditava neles. Nas suas 

Memórias, escreve a Irmã Lúcia: “Lembrava-me, então, dos tempos atrasados e perguntava-me a 

mim mesma: “Onde está o carinho que, há tão pouco ainda, a minha família me tinha?” Mas a 

Senhora estava para chegar e não havia tempo a perder. Deviam ver se chegavam a tempo à Cova 

da Iria. “-Hoje, vamos aos Valinhos” – decidiu a Lúcia – “Não falta lá erva, e assim a gente despacha 

depressa as ovelhas. Podemos voltar para casa e ataviar-nos com os fatos domingueiros. Eu não 

espero por vocês. Vou indo para a Fátima, que quero lá falar com umas cachopas, das que fizeram a 

Primeira Comunhão comigo.” Mais tarde, enquanto a mãe a observava com atenção a vestir-se, 

esfregava as mãos de contente, pensando que Santo António lhe fizera o milagre de a Lúcia 

esquecer todo aquele assunto. “-A gente logo vê” – dizia a Sr.ª Maria Rosa à filha mais velha – “se 

ela volta para a Fátima ou se segue para a Cova da Iria.” Combinou-se então que, se os pequenos 

fossem para a Cova, a mãe seguia-os; e aí, escondida, observava-os, que queria ver se a filha 

estava a mentir. Também queria estar presente para impedir que alguém tentasse fazer mal aos 

pequenos. Não deixaria que alguém fizesse mal à sua Lúcia, tal como não deixaria que a Lúcia 

caísse no vício de mentir. E a Sr.ª Maria Rosa saiu sozinha, preocupada e triste, decidindo que 

primeiro deveria ir à igreja. A meio do caminho encontrou umas cinco ou seis pessoas de fora, que 

ela supôs virem à festa do Santo Padroeiro. E disse-lhes: “-Olhem que os Senhores vão errados. A 

Fátima não é para aí.” “-Da Fátima vimos nós; o que queremos é ir a casa dos pequenos que viram 

Nossa Senhora.” “-E de onde são os Senhores?” – balbuciou ela. “-Somos de Carrascos. E onde 

estão os pequenos?” “-Estão em Aljustrel; mas daqui a pouco vêm também para a festa de Santo 

António.” Entretanto, a Lúcia foi à igreja e ali viu as suas amigas. Ela convidou-as a irem com ela à 

Cova da Iria. Juntaram-se ali umas catorze meninas, todas da Primeira Comunhão daquele ano, e 

resolveram acompanhar a Lúcia à Cova da Iria. Como de costume, quando a Lúcia propunha uma 

coisa às amigas, ninguém se escusava. Iam já todas de ranchada, quando apareceu o António, 

irmão dela, e lhe disse: “-Não vás à Cova da Iria… Para quê?... Não vás, que eu dou-te um vintém.” 

E ela respondeu: “-Não me importo do vintém; o que eu quero é lá ir.” Seguiram uns cem metros da 

Igreja e o rapaz sempre atrás, a querer fazê-las desistir. Mas a elas pouco se lhes dava. As catorze 

meninas não estavam sozinhas na Cova da Iria. Pelo caminho, outras pessoas se juntaram ao 

rancho das pequenas e, quando chegaram onde é agora a entrada do Santuário, deram com um 

grupo de mulheres que estava à espera dos videntes. Lá se via também, acompanhada do filho 



João, rapaz de 17 anos, aleijadinho, a Sr.ª Maria da Capelinha, que já conhecemos e a quem damos 

novamente a palavra: “-Como já tinha decidido, por nada deste mundo eu queria faltar no dia 13 de 

Junho à Cova da Iria. Foi assim que, na véspera, à noite, eu disse para as minhas filhas: ‘-E se 

fôssemos à Cova da Iria, antes que a Santo António?’ ‘-À Cova da Iria a fazer o quê?’ – diziam elas – 

‘Não, mais vale ir à festa.’ “Então, voltei-me para o meu aleijadinho, o meu João: ‘-E tu também 

queres ir à festa ou vir comigo?’ ‘-Pois vou consigo.’ “No dia seguinte, antes mesmo do resto da 

família ir lá para a festa” – continua a Maria da Capelinha – “vim eu para aqui (para a Cova da Iria) 

mais o meu João, arrumado a um pauzinho. Não se via viva alma. Seguimos então para a beirinha 

da estrada por onde deviam vir os pequenos. Ali nos sentámos, até que veio uma mulherzinha da 

Loureira que se mostrou admirada de me ver ali, porque sabia que eu estava doente de cama. ‘-O 

que é que vossemecê está aqui a fazer?’ – perguntou-me ela. “‘-O mesmo que vossemecê também 

cá vem fazer.’ – respondi eu. Sem mais palavras, a mulher sentou-se ao pé de mim. Momentos 

depois, chegou um homenzito da Lomba da Égua e as falas que trocámos foram, a bem dizer, as 

mesmas. Em seguida, apareceram umas mulheres de Boleiros a quem eu perguntei se vinham a 

fugir da festa. “‘-Não faltou quem se risse de nós’ – disse uma – ‘mas à gente tanto se lhe dá. Já 

agora queremos ver o que acontece aqui, e se é deles ou de nós que se deve fazer troça.’ “Veio 

depois mais gente de terras tão distantes como Torres Novas, até que, pelas onze, 

aproximadamente, chegaram os Pastorinhos. Fomos atrás deles até que pararam ao pé duma 

pequena azinheira, e perguntei à Lúcia: ‘-Ó menina, qual é a azinheira onde Nossa Senhora 

apareceu?’ ‘-Olhe, foi aqui que Ela poisou.’ “Era uma árvorezinha mais ou menos da altura de um 

metro, na força do crescimento; as ramas eram todas direitinhas, muito viçosas, muito bonitas. A 

Lúcia afastou-se um pouco e voltou-se de novo para as bandas de Fátima e depois seguiu para a 

sombra da azinheira grande. Estava muito quente esse dia. A Lúcia sentou-se junto do tronco; o 

Francisco e a Jacinta sentaram-se um de cada lado dela. Com as outras crianças puseram-se a 

comer tremoços e a falar e brincar todas por igual. Mas à medida que o tempo ia passando a Lúcia 

ia ficando mais séria, mais apreensiva. Logo disse à Jacinta, que estava a brincar: “-Está quieta, 

Jacinta: Nossa Senhora está a chegar.” Devia ser perto do meio-dia solar, e a Maria da Capelinha 

sentia muito fraqueza. “-Nossa Senhora tardará muito tempo?” – perguntou ela. “-Não senhora, não 

tarda muito.” – respondeu-lhe a Lúcia sem hesitar. Rezaram então o Terço; e quando uma rapariga 

ia começar a Ladainha, a Lúcia interrompeu-a, dizendo que já não havia tempo. Imediatamente se 

pôs de pé e gritou: “-Jacinta, lá vem Nossa Senhora, que já deu o relâmpago!” Correram todos três 

para a azinheira, e os outros atrás deles; ajoelharam sobre as moitas e os tojos. A Lúcia levanta os 

olhos em direção aos céus, como em oração, e há quem a ouça dizer: “-Vossemecê disse-me para 

vir aqui hoje. O que é que me quer?” Os outros começaram a ouvir uma coisa, assim a modo duma 

voz muito fina, mas não se compreendia o que dizia. “-É como um leve zumbido duma abelha” – 

sussurrou a Maria da Capelinha. Anos mais tarde, a Irmã Lúcia conta-nos como se segue: -Quero 

que venhais aqui no dia treze do mês que vem, e que rezeis o Terço intercalando entre os Mistérios 

a jaculatória: ‘Ó Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno; levai as alminhas todas para o 



Céu, principalmente as que mais precisarem.’ Quero que aprendais a ler; e depois direi mais o que 

quero. A Lúcia pede a cura dum doente que lhe tinha sido recomendado, e a Senhora respondelhe: -

Se se converter, curar-se-á durante o ano. “-Queria pedir-Lhe para nos levar para o Céu!” -Sim – 

responde a Virgem Santíssima – à Jacinta e ao Francisco levo-os em breve. Mas tu ficas cá mais 

algum tempo. Jesus quer servir-Se de ti para Me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no 

mundo a devoção ao Meu Imaculado Coração. A quem a abraçar, prometo a salvação, e serão 

queridas de Deus estas almas, como flores postas por Mim a adornar o Seu trono. “-Fico cá 

sozinha?” – pergunta a Lúcia com os olhos cheios de lágrimas, triste só com o pensamento de ficar 

no mundo sem a companhia dos seus amiguinhos. - Não, filha. E tu sofres muito com isso? Eu 

nunca te deixarei. O Meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até 

Deus. “Foi no momento em que disse estas últimas palavras” – continua a Irmã Lúcia – “que a 

Santíssima Virgem abriu as mãos e nos comunicou, pela segunda vez, o reflexo da luz imensa que A 

envolvia. “Nela nos víamos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estar 

na parte que se elevava para o Céu e eu na que se espargia sobre a terra. À frente da palma da 

mão direita de Nossa Senhora estava um Coração cercado de espinhos que nele se cravavam. 

Compreendemos que era o Coração Imaculado de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, 

que queria reparação”. Todos puderam ver que agora a Lúcia se levantou muito depressa e, com o 

braço esticado, dizia: “-Olha, vai ali, vai ali!” Conta a Maria da Capelinha que, quando Nossa 

Senhora se elevou da árvore, era como o assobio de um foguete ao longe. E continua: “Por nós, 

nada vimos; só uma nuvenzita, um palmo retirado da rama, que ia subindo devagarinho, 

caminhando para diante, para o Nascente, até que de todo se sumiu.” Os pequenos estavam 

calados, sempre com a vista naquele ponto até que, um pedacinho depois, a Lúcia disse: “-Pronto! 

Agora já não se vê, já entrou para o Céu: já se fecharam as portas.” A gente voltou-se então para a 

abençoada azinheira, e qual não foi a sua admiração ao ver que os rebentos de cima, que antes 

estavam todos de pé, estavam agora tombadinhos para o Nascente, como se tivessem sido pisados! 

As pessoas que viram aquilo começaram então a tirar raminhos e folhinhas da copa da azinheira, 

mas a Lúcia recomendava que tirassem de baixo, porque não tinham sido tocados por Nossa 

Senhora. “-Rezemos o Terço” – disse alguém, vendo que a gente começava a abalar, cada um para 

o seu destino. Mas umas pessoas de mais longe disseram: “Rezemos só a Ladainha, e vamos a 

rezar o Terço no caminho para a Fátima.” Acabada a Ladainha, toda aquela gente seguiu rezando 

para a Fátima, com os Pastorinhos, e chegaram lá quando a procissão em honra de Santo António ia 

na rua. Logo foi notado o povo que de cá vinha; e, a quem lhes perguntava de onde vinham, 

respondiam que da Cova da Iria e que estavam muito satisfeitos por lá terem ido. Muitos na aldeia 

tiveram pena de não terem feito o mesmo.” A Maria da Capelinha lembra que as filhas, essa tarde, 

lhe fizeram muitas perguntas. “-Olhem, só vos digo que tive pena que vocês não fossem também.” – 

disse-lhes ela. “-Pois havemos de lá ir no Domingo.” – e, na verdade, foram lá todas. “Estávamos a 

rezar o Terço ao pé da azinheira, quando vimos passar duas pessoas dizendo: ‘-Olha, já lá está 

gente em baixo, onde apareceu Nossa Senhora!’ Escondemo-nos no mato a ver o que eles faziam. 



Traziam flores, puseram-nas nos ramos da azinheira e depois ajoelharam-se também a rezar o 

Terço. Desde então, eu nunca mais deixei de voltar à Cova da Iria. Em casa não tinha forças para 

nada; vinha até aqui todos os dias e, mal chegava, logo me sentia outra pessoa. Comecei a fazer ali 

em volta da azinheira uma limpeza, arrancando moitas e tojos. Tirava as pedras e atei uma fita de 

seda numa braça da azinheira, e fui eu que lhe pus as primeiras flores.” Nem todos os que tinham 

estado na Cova da Iria saíram logo a seguir à Ladainha. Alguns poucos ficaram, para perguntar aos 

Pastorinhos os pormenores da aparição. Eles contaram o que lhes era permitido revelar, guardando 

o resto em segredo. Seriam quatro horas da tarde quando os três Pastorinhos retiraram para casa, 

seguidos por este pequeno grupo de devotos. Os transeuntes faziam pouco deles. Os Pastorinhos 

não lhes prestavam atenção por si próprios, mas parecia-lhes que aquela gente estava a fazer 

pouco de Nossa Senhora. “-Ó Lúcia, a tal mulherzinha também veio hoje passear por cima das 

azinheiras?” “-Então, Jacinta, desta vez a Senhora não vos disse nada?” “-Olhem lá… Então vocês 

ainda cá estão?… Ainda não foram para o Céu?” Foi com um suspiro de alivio que a Jacinta 

atravessou o limiar da sua casa. Mas até ali as perguntas continuavam. As irmãs faziam-lhe toda a 

espécie de perguntas; mas a Jacinta, tendo aprendido com a experiência anterior, só respondia com 

muita cautela. Como desejava ela ir ter com a mãe e contar-lhe tudo, e que Nossa Senhora tinha 

prometido levála depressa para o Céu! Não obstante, havia uma força misteriosa que a fazia ficar 

calada. Todos três se sentiam impelidos a guardar segredo. Sobre um ponto, todavia, a Jacinta 

falava livremente: a beleza da Senhora, toda luz, mais que todo o ouro resplandecente. “-Aquela 

Senhora era tão bonita como fulana?” – perguntavam-lhe as irmãs. “-Muito, mas muito mais bonita!” 

“-Como aquela santinha que está na igreja e que tem um manto com tantas estrelas?” “-Não, muito, 

mas muito mais bonita!” “-Como Nossa Senhora do Rosário?” “-Muito mais ainda!” E a mãe e as 

irmãs mostravam-lhe, como passando em revista, todos os santinhos que tinham na casa de fora. 

Mas a beleza da Senhora que a Jacinta tinha contemplado na Cova da Iria era infinitamente 

superior, não tinha comparação cá na terra. “- Mas o que é que Ela vos disse desta vez?” – 

insistiam. Então a Jacinta baixava a cabeça, repetia que era preciso rezar o Terço… que a Senhora 

voltaria… e que lhes tinha revelado um segredo, mas que o não podiam dizer. Um segredo! Um 

segredo! Mas o que seria esse segredo? A partir deste momento, a Jacinta nunca mais teve paz. 

Todos, fora e dentro de casa, à exceção do pai, a perseguiam com perguntas para lhe arrancar o 

segredo. “Todas as mulheres queriam saber o que era” – diz-nos o Sr. Marto – “mas eu nunca lhe 

perguntei nada a esse respeito. O que é segredo é segredo, e é preciso guardá-lo. Lembro-me duma 

vez que vieram aqui ter umas senhoras todas carregadas de oiro. ‘-Gostas disto?’ – diziam à 

cachopita, mostrando-lhe os cordões e as pulseiras. ‘-Gosto’ – confessou ela. ‘-Então queres?’ ‘-

Quero.’ ‘-Então diz o segredo!’ – E as senhoras faziam menção de tirar as joias. Mas a pequena, 

muito aflita, pôs-se a gritar: ‘-Deixem! Deixem lá isso, que eu não digo nada! Nem que me dessem o 

mundo todo eu dizia o segredo!’” Noutro dia, veio a Sr.ª Maria Rosa das Neves com uma sobrinha, e 

a Jacinta estava sozinha em casa. “-Olha, Jacinta” – disse-lhe a mulher – “diz-me o segredo e eu 

dou-te esta linda fieira de contas de oiro.” Com jeito travesso, respondeu a Jacinta: “-Se vossemecê 



me dá aquela linda medalha, que está ali ao pescoço da sua sobrinha, então digo-lho.” “-Ah, essa 

não ta posso dar porque é dela!” “-Mas dou-ta eu!” – interpôs a sobrinha. E a Jacinta, sempre com o 

mesmo sorriso travesso: “-Descansa, que não a quero! Nem que me dessem o mundo todo eu dizia 

o segredo.” Ao entardecer do dia da aparição, as irmãs da Lúcia instavam com ela, tentando 

conhecer os seus segredos. Desapontadas, ameaçaram-na com todo o tipo de coisas más. Falaram-

lhe do interrogatório do Senhor Prior e do castigo se, mesmo com ele, ela insistisse no seu silêncio. 

Assustada, a menina fugiu para a casa dos primos para os avisar. “-Amanhã vamos a casa do Sr. 

Prior. Vou com a mãe. E as minhas irmãs estão a meterme muito medo com isto.” – contou a Lúcia. 

“-Nós também vamos.” – respondeu a Jacinta – “Mas a mãe não nos disse nada dessas coisas. -

Paciência! Se nos baterem, sofremos por amor de Nosso Senhor e pelos pecadores.” Contudo, na 

manhã seguinte, quando os Pastorinhos chegaram à reitoria, o Pároco e a irmã receberam-nos com 

toda a amabilidade. O Prior esperava solucionar as suas dúvidas. Achou que, se Nossa Senhora 

tivesse realmente aparecido, deveria ter-lhes confiado uma mensagem importante, e julgou que 

tinha o direito de a conhecer. A Jacinta foi a primeira a ser interrogada. Curvou a cabeça diante do 

sacerdote, num silêncio total. O Francisco disse apenas duas ou três palavras. Mas a Lúcia disse ao 

Pároco algo do que aconteceu. “-Não é possível que Nossa Senhora viesse do Céu à terra só para 

dizer que rezassem o Terço todos os dias – costume, aliás, quase geral na freguesia!” – disse o 

Pároco. “Além disso, quando se dão coisas destas, de ordinário, Nosso Senhor manda a essas 

almas, a quem Se comunica, que dêem conta do que se passou aos seus confessores ou párocos; e 

esta pequena, pelo contrário, retrai-se quanto pode. Isto também pode ser um engano do demónio; 

vamos a ver: o futuro nos dirá o que havemos de pensar.” A reticência dos Pastorinhos tinha 

impedido o Prior de se aperceber da importância universal das aparições. Talvez que o seu juízo 

tivesse sido diferente se a Lúcia se mostrasse mais aberta com ele e lhe tivesse referido qualquer 

coisa mais daquilo que a Santíssima Virgem lhe comunicara. Pelo menos teria solucionado as 

dúvidas do Pároco e recuperado a paz. Os meninos e o Pároco estavam como que presos num 

redemoinho de vento. A profecia de Nossa Senhora à Lúcia também se aplicava ao Pároco: “-Ides 

ter muito que sofrer!” Quando a Lúcia saiu da reitoria, estava muito inquieta e preocupada. “-E se 

fosse verdade? Se o Sr. Prior tivesse razão?” – dizia consigo a Lúcia que ficara terrivelmente 

perturbada. “Comecei então a duvidar se as manifestações seriam do demónio que procurava por 

este meio perder-me, e, como tinha ouvido dizer que o demónio trazia sempre a guerra e a 

desordem, comecei a pensar que, na verdade, desde que via essas coisas não havia mais alegria 

nem bem-estar em nossa casa. Que angústia eu sentia! Contei aos meus primos a minha dúvida; a 

Jacinta sossegou-me: ‘-Não é o demónio, não! O demónio, dizem que é muito feio e que está 

debaixo da terra no Inferno; e aquela Senhora é tão bonita e nós vimo-la subir ao Céu.’” Coitadinha 

da Lúcia! Não conseguia solucionar as dúvidas que tinha. Tão agitada estava que chegou a pensar 

dizer que tinha sido tudo uma mentira. Mas a Jacinta e o Francisco, os seus anjos consoladores, 

diziam-lhe: “-Não faças isso! Não vês que agora é que tu vais mentir, e que mentir é pecado?” E com 

estas palavras de ânimo, o espírito da Lúcia novamente serenava. Contudo, em breve voltaria a 



tempestade: obcecava-a a ideia de ser um joguete nas mãos do demónio. A confirmar-lhe este seu 

juízo e a aumentar-lhe as trevas do espírito, teve uma noite um sonho. “Vi o demónio que, rindo-se 

de me ter enganado, fazia esforços para me arrastar para o Inferno. Ao ver-me em suas garras, 

comecei a gritar de tal forma chamando por Nossa Senhora que acordei a minha mãe, que me 

chamou, aflita, a perguntar o que eu tinha. Não me lembro do que lhe respondi: do que me lembro é 

que, naquela noite, não pude mais dormir, pois fiquei tolhida de medo.” Os únicos momentos de paz 

eram os que passava com os primos na Cova da Iria, ao pé da azinheira.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


