
O Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em 
Portugal, está entre os santuários marianos mais 
tradicionais do mundo, com grande número de 
visitantes. O último levantamento, com dados 
referentes a 2014, aponta a visita de 5,6 milhões de 
peregrinos, vindos de 83 países. 
A diocese de Leiria-Fátima prepara-se para celebrar, 
em 2017, os 100 anos das aparições de Nossa Senhora 
de Fátima aos três pastorinhos. As aparições, aliás, 
deram origem ao santuário, considerado um dos mais 
importantes do mundo e centro de propagação da 
devoção mariana. 

História das aparições 
As aparições de Nossa Senhora em Fátima começaram 
no dia 13 de maio de 1917, e tiveram como 
protagonistas três crianças que pastoreavam um 
pequeno rebanho, na Cova da Iria, freguesia de 
Fátima, concelho de Vila Nova de Ourém. 
Lúcia de Jesus, de 10 anos, e seus primos Francisco e 
Jacinta Marto, de 9 e 7 anos, respectivamente, saíram 
de casa após rezar o terço para brincar nas imediações, 
onde construíam uma pequena casa de pedras. 
Enquanto mexiam nas pedras, viram uma luz 
brilhante, parecida com um relâmpago. Decidiram ir 
embora, mas foram surpreendidos por outro clarão, 
que logo se transformou em uma senhora segurando 
um terço branco. 

A Senhora disse as pastorinhos que era preciso rezar 
muito, convidando-os a voltar ao local durante cinco 
meses consecutivos, sempre no dia 13, no mesmo 
horário. 
Elas então voltaram e, nos dias 13 de junho, julho, 
setembro e outubro, a Senhora apareceu novamente. 
No dia 19 de agosto, a aparição aconteceu em outro 
local. 
Na última aparição, ocorrida no dia 13 de outubro, a 
Senhora apareceu para as crianças e um grupo de 
70.000 pessoas. Ela afirmou ser a “Senhora do 
Rosário” e então pediu que ali fosse construída uma 
capela em sua honra.  
 

ACONTECEU: 

 

29 a 30 de abril: 
Presença da Tenda do 
Projeto CONVocações 
e SAV na Festa de São 
Vicente de Ferrer na 
cidade de São Vicente 
de Minas—MG; 
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AGENDA:  

05 de maio: Presença do 
Projeto CONVocações e 
S A V  n a  N o i t e 
Carismática na Paróquia 
São Pedro e São Paulo 
em Paraíba do Sul/RJ; 

 

07 de maio: Presença do 
Projeto CONVocações e 
SAV no Congresso da 
Juventude Católica na 
cidade de Teresópolis/RJ; 

 

10 a 12 de maio: 
Presença do Projeto 
CONVocações e SAV na 
Festa de Nossa Senhora 
de Fátima na cidade de 
São Franc i sco de 
Itabapuana/RJ; 

 

20 de maio: Encontro 
Vocacional Misto na 
Paróquia São Pedro e 
São Paulo - Paraíba do 
Sul/RJ; 

 

26 a 28 de maio: IIº 
Despertar Franciscano 
V o c a c i o n a l  e m 
Petrópolis /RJ; 

Salve Maria! 



 
Após a aparição, o sol mudou de cor, ficando parecido com um disco de prata, e podia ser observa-

do sem dificuldade. Além disso, girava sobre si mesmo como uma roda de fogo, parecendo aproximar-se 
da Terra. Cumpria-se, então, o que a Virgem havia anunciado às crianças nas aparições de julho e setem-
bro.  

A Virgem de Fátima voltou a aparecer para Lúcia, que já era uma religiosa de Santa Doroteia, em 
10 de dezembro de 1925, 15 de fevereiro de 1926 e na noite de 13 para 14 de junho de 1929. Nessas apari-
ções, ela pediu a devoção dos cinco primeiros sábados, para que rezasse o terço, meditasse os mistérios do 
Rosário, confessassem-se e recebessem a Sagrada Comunhão, em reparação aos pecados cometidos contra 
o Imaculado Coração de Maria. Ela também pediu a consagração da Rússia ao mesmo Imaculado Coração 
– repetindo o que já havia pedido em julho de 1917.  
Anos depois, irmã Lúcia revelou que, entre abril e outubro de 1916, havia presenciado a aparição de um 
Anjo junto com os outros dois pastorinhos. O Anjo convidou-os à oração e à penitência. 

Desde que aconteceram as aparições, o número de peregrinos em Cova da Iria só começou a aumen-
tar. As peregrinações começaram a acontecer nos dias 13 de cada mês e foram intensificando-se, hoje ultra-
passando os cinco milhões de visitas anuais. 

 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
Aniversariantes do Mês  
 
Caro(a) Benfeitor(a) e Confrades, 

E com esta bênção de São Francisco que nós frades da Custódia Provincial Imaculada Conceição do Brasil, queremos marcar 
este dia tão significativo em sua vida. Dentro deste espírito franciscano, nós agradecemos a Deus pelo Dom da Sua Vida, dese-
jamos-lhes muita saúde, paz e alegrias! Neste dia, agradecemos a Deus por partilhar conosco um pouco de sua vida e de seu tra-
balho, muito importante para este projeto de formação dos futuros franciscanos. Parabéns! 

 
 
 

(OBS.: Se alguma informação estiver incorreta ou faltando, por favor nos comunique em um dos endereços abaixo) 
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BANCO SANTANDER:    AGÊNCIA: 3271   C/C: 13.000235-3   

ASSOCIAÇÃO DOS FRANCISCANOS MENORES CONVENTUAIS 

02/05– Lázaro Gomes da Silva Neto 
06/05– Ione Raybolt Werneck 
09/05- Maria Olga Koteski 
09/05– Frei Jorge Fernando (Profissão Solene) 
09/05– Frei Ariel Ribeiro (Profissão Solene) 
11/05– Tânia Rodrigues Siciliano 
13/05- Maria Lúcia Aratanha 
14/05-  Gildo Silva 
14/05– Frei Leonardo Rodrigues de Valença 

18/05– Adete Pessoa Ouriques 
20/05– Amélia Costa Correia 
24/05– Frei José Luiz (Sacerdotal) 
27/05– Frei Jesus Amaral (noviço) 
28/05- Maria Aparecida Basílio dos Santos 
29/05– Penha Victória Radael 
29/05– Frei Robson Malafaia (Sacerdotal) 
30/05 - Madalena Ester Gomes Gonçalves 

Oração Jubilar de Consagração 

Salve, Mãe do Senhor, 
Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima! 
Bendita entre todas as mulheres, 
és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, 
és a honra do nosso povo, 
és o triunfo sobre a marca do mal. 

Profecia do Amor misericordioso do Pai, 
Mestra do Anúncio da Boa-Nova do Filho, 
Sinal do Fogo ardente do Espírito Santo, 
ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, 
as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. 

Mostra-nos a força do teu manto protetor. 
No teu Imaculado Coração, 
sê o refúgio dos pecadores 
e o caminho que conduz até Deus. 

Unido/a aos meus irmãos, 
na Fé, na Esperança e no Amor, 
a ti me entrego. Unido/a aos meus irmãos, por ti, a 
Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. 

E, enfim, envolvido/a na Luz que das tuas mãos nos 
vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos sécu-
los. Amém. 


