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DIA 13 DE OUTUBRO DE 1917
Os Pastorinhos saíram cedo de casa para
evitar atrasos, chovia muito e certamente
iriam demorar a fazer o caminho, dada a
multidão no local.
Entre 50 a 70 mil pessoas se aglomeravam na
Cova da Iria, a espera da aparição de Nossa
Senhora, segundo dados do Santuário de
Fátima.
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"Pelo caminho, as cenas do mês passado, mais
numerosas e comovedoras. Nem a lamaceira dos
caminhos impedia essa gente de se ajoelhar na
atitude mais humilde e suplicante."
A mãe da Lúcia tinha receio de que aquele fosse o
último dia da sua vida, pois se não acontecesse o
milagre prometido, o povo poderia se revoltar e
matar os pequenos videntes. Também se havia
espalhado o boato de que as autoridades iriam
explodir uma bomba no momento das aparições.
Assim, pela primeira vez, os pais de Lúcia a
acompanharam. O seu pai levou-a pela mão até a
Cova da Iria.
Ao chegarem ao local das aparições, a Lúcia
comenta que, levada por um impulso interior,
pede a todos que fechem os seus guarda-chuvas
para rezarem o terço.
Pouco depois, viram surgir o reflexo da luz e em
seguida, mais uma vez, a Nossa Senhora sobre a
carrasqueira.
– Que é que Vossemecê me quer? – perguntou a
Lúcia.
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Quero dizer-te que façam
aqui uma capela em Minha
honra, que sou a Senhora do
Rosário, que continuem
sempre a rezar o terço todos
os dias. A guerra vai acabar
e os militares voltarão em
breve para suas casas.
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– Eu tinha muitas coisas para Lhe pedir: se curava uns
doentes e se convertia uns pecadores, etc.
– Uns, sim; outros, não. É preciso que se emendem,
que peçam perdão dos seus pecados.
E tomando um aspeto mais triste:
– Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor que já está
muito ofendido.

(Observação da Lúcia: Que amorosa queixa e que terno pedido!
Quem me dera que ele ecoasse pelo mundo fora e que todos
os filhos da Mãe do Céu ouvissem o som da Sua voz! )
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E abrindo as mãos, fê-las refletir no sol. E
enquanto que se elevava, continuava o reflexo da
Sua própria luz a projetar-se no sol.
Desaparecida a Nossa Senhora, na imensa
distância do firmamento, vimos, ao lado do sol,
São José com o Menino e Nossa Senhora vestida
de branco, com um manto azul. São José com o
Menino pareciam abençoar o Mundo com uns
gestos que faziam com a mão em forma de cruz.
Pouco depois, desvanecida esta aparição, vi
Nosso Senhor e Nossa Senhora que me dava a
ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Nosso
Senhor parecia abençoar o Mundo da mesma
forma que São José.
Desvaneceu-se esta aparição e pareceu-me ver ainda
Nossa Senhora em forma semelhante a Nossa
Senhora do Carmo.
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As memórias da irmã Lúcia trazem-nos estes
detalhes sobre o momento da aparição da Nossa
Senhora no dia 13 de Maio de 1931. Temos também
o testemunho de muitas pessoas da multidão,
presentes no acontecimento, a descrever o quanto
foi muito impressionante.
Conta-se que as suas vestes, que estavam
encharcadas pela chuva, assim como o chão, ficaram
secos num instante.
O sol, em movimentos nunca antes vistos, “bailou ao
meio-dia em Fátima”, segundo noticiou o jornal O
Século.
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SOBRE AS PINTURAS
ILUSTRATIVAS
Irmã Maria da Conceição
Em 1980, a Irmã Maria da Conceição pintou as aparições
de Nossa Senhora de Fátima e as aparições do Anjo,
através de indicações da Irmã Lúcia, Pastorinha de Fátima,
que esteve com ela no Carmelo de Fátima. A aproximação
com a irmã Lúcia permitiu garantir que estas pinturas
ficassem o mais próximo possível do sucedido.
Foram produzidas a pedido do Padre Kondor, VicePostulador da Causa da Canonização dos Pastorinhos.
Nome da Irmã Maria da Conceição: Maria Isabel Guerra.
Nasceu a 11/03/1914.
Faleceu a 29/11/2003.
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Raízes de Fátima
Raízes de Fátima nasceu da necessidade de
partilhar toda a genuinidade desta história
maravilhosa das aparições de Fátima e para isso
trabalhamos
com
empenho,
enquanto
instrumentos na sua divulgação.
Lúcia, Francisco e Jacinta são os Pastorinhos de Fátima que
deixaram um legado surpreendente, com os seus
exemplos de Vida, sobre os quais temos tanto para contar!
Recebemos peregrinos para experiências muito especiais,
recheadas de histórias incríveis. São sempre momentos
muito gratificantes para nós, na emoção que transborda
nos peregrinos.
E quem não pode vir até Portugal, até Fátima?
Arregaçamos as mangas e resolvemos ultrapassar as
barreiras da distância, levando esta mensagem para alémfronteiras, através de conteúdos online.
Com uma dimensão e intensidade capazes de
transformar Vidas, a mensagem da “Senhora mais
brilhante que o sol” irá certamente tocar o seu coração.
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Eliana Oliveira
www.elianaoliveira.pt
FUNDADORA DESTE PROJETO RAÍZES DE FÁTIMA, ELIANA OLIVEIRA É
EMPRESÁRIA EM PORTUGAL HÁ MAIS DE 15 ANOS E MERGULHA AGORA NA
MISSÃO DE RESGATAR E DIVULGAR AS RAÍZES QUE ENVOLVEM AS APARIÇÕES
DE FÁTIMA, NAS SUAS TRADIÇÕES, SIMPLICIDADE E BELEZA.
A história de vida de Eliana está ligada à Nossa Senhora de Fátima e
aos Pastorinhos. Filha de pais portugueses, emigrantes no Brasil,
ambos eram da região de Fátima. Carrega consigo uma
responsabilidade hereditária, para a qual se sentiu chamada, em
especial pelos testemunhos de muitas histórias de fé na família. O
seu avô materno era primo dos Pastorinhos Jacinta e Francisco, a
sua bisavó paterna esteve presente no milagre do sol, o que
desenvolveu-lhe um grande deslumbramento. Raízes de Fátima é
seu projeto de coração, criado para que você também possa
peregrinar na mensagem de Amor de Fátima.
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