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Al centre de Portugal, enmig de la Serra d’Aire,

hi ha un poble anomenat Aljustrel.

És allà, prop de Fàtima, l’any 1915,

on comença aquesta història veritable.
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La Llúcia, una pastoreta, resava el rosari amb tres

companyes quan va veure una cosa semblant a un núvol

sobre l’arbreda de la vall. Era més blanc que la neu,

quelcom transparent, amb forma humana... 

I va tornar

a aparèixer

dos dies més,

sense dir res.



Van passar alguns mesos,

va arribar un nou any.

En un bonic dia de primavera, la Llúcia

va sortir amb els seus cosins, la Jacinta i el Francesc,

per portar a pasturar les ovelles dels seus pares.



Cap a mig matí, va començar a plovisquejar;

i els tres pastorets van pujar per un petit turó,

buscant un lloc on posar-se aixopluc.



Al cap de poc temps, van sentir que un vent fort

sacsejava els arbres. Van aixecar la mirada i,

sobre el bosc d’oliveres, van veure

un jove més blanc que la neu.
Van trobar una petita cova on

van berenar i van resar el rosari.

Després, van començar a jugar.



Es va anar acostant

cap a ells i, com que

s’havien espantat,

els va dir que

no tinguessin por… 

... Sóc

l’Àngel de la Pau.

Pregueu amb mi.



Es va agenollar i es va inclinar

fins a tocar el terra amb el front,

dient:
Déu meu, jo crec en Vós,

Us adoro, espero i estimo.

Us demano

pels qui no creuen,

no adoren, no esperen

i no Us estimen.

Va resar així tres vegades més i els pastorets van resar

amb ell. Abans que desaparegués, l’Àngel va demanar:

– Pregueu així. Els Cors de Jesús i de Maria

estan atents a la veu de les vostres súpliques.



Un dia d’estiu, cap a l’hora de la migdiada, els nens
jugaven a l’hort, a prop del pou, quan, de sobte,
l’Àngel va tornar a aparèixer.
Va dir als pastorets: – Pregueu! Pregueu molt!…

Després, els va demanar que oferissin a Déu oracions
i sacrificis per la conversió dels pecadors i per la pau.
I va dir que ell era l’Àngel de la Guarda de Portugal.

– … Accepteu i suporteu amb submissió el patiment
que el Senyor us enviï.



Santíssima Trinitat:

Pare, Fill i Esperit Sant,

Us adoro profundament

i Us ofereixo

el preciosíssim Cos, Sang,

Ànima i Divinitat de Jesucrist,

present a tots els sagraris de la Terra,

en reparació de tots els ultratges,

sacrilegis i indiferències

amb els que Ell mateix és ofès.

I pel mèrits infinits

del Seu Santíssim Cor

i del Cor Immaculat de Maria,

Us demano la conversió

dels pobres pecadors.

El temps va anar passant, s’acostava la tardor.

L’Àngel va aparèixer de nou als pastorets

en un lloc anomenat Loca do Cabeço

i els va ensenyar com adorar

el Cos i la Sang de Jesucrist

en l’Hòstia Consagrada i en el Calze. 

Després, els pastorets van

combregar de la mà de l’Àngel

i van seguir resant.



El dia 13 de maig de 1917,

els pastorets van portar el ramat

fins a un lloc anomenat Cova da Iría.

Estaven jugant quan, de sobte,

van veure alguna cosa com si fos un llamp.



Es preparaven per tornar a casa quan van veure un altre llamp,

i, poc desprès, sobre una alzina petita, van veure una Senyora,

tota vestida de blanc, més brillant que el Sol…



I aquella Senyora va demanar als pastorets

que anessin allà sis mesos seguits,

el dia 13 de cada mes, a la mateixa hora.

Després els diria qui era i què volia.

I els va demanar:

Reseu el rosari

tots els dies,

per assolir

la pau del món

i la fi de la guerra.

De seguida, va començar a elevar-se

serenament, pujant en direcció al llevant,

fins que va desaparèixer

en la immensitat de la distància…



El dia 13 de juny,

la Senyora va dir als pastorets:

– Jesús vol establir al món

la devoció al meu Immaculat Cor.

A qui l’abraci, li prometo la Salvació…

Aquell dia, van començar

a aparèixer persones

que s’havien adonat

de les aparicions.



El dia 13 de juliol, Nostra Senyora va aparèixer de nou.

– A l’octubre diré qui sóc, què vull,

i faré un miracle que tots veuran, perquè creguin.

Els va demanar que es sacrifiquessin pels pecadors

i que diguessin moltes vegades, especialment quan fessin un sacrifici:

«Oh Jesús, es pel vostre amor, per la conversió dels pecadors

i en reparació pels pecats comesos contra l’Immaculat Cor de Maria.»



Els va ensenyar l’Infern, on van les ànimes

dels pecadors. Per salvar-nos, Déu vol establir

al món la devoció a l’Immaculat Cor de Maria.

Al final de cada misteri del rosari,

hem de demanar així:

«Oh Jesús meu, perdoneu-nos,

lliureu-nos del foc de l’Infern;

porteu totes les ànimes

cap al Cel, principalment

les més necessitades.»



Els pastorets van començar a patir càstigs i persecucions. Hi havia

gent que els amenaçava; moltes persones se’n reien d’ells.

Volien que neguessin el que havien vist, i fins i tot van arribar

a agafar-los i amenaçar-los de terribles tortures i de mort.

El dia 13 d’agost no van poder anar a la Cova da Iría,

perquè estaven presos a la Vila Nova de Ourém.

Però mai van negar el que havien vist.

Es sacrificaven sempre que podien,

acceptaven i oferien el seu dolor,

com se’ls havia demanat.



Al mateix mes d’agost, el dia 19,

Nostra Senyora se’ls hi va aparèixer prop de casa,

en un lloc que anomenaven Valinhos:

– … Pregueu, pregueu molt i feu sacrificis pels pecadors,

ja que van moltes ànimes a l’Infern per no haver-hi

ningú que es sacrifiqui i demani per elles.

Continueu

resant el rosari,

per assolir la fi

de la guerra...



El dia 13 de setembre, Nostre Senyora va dir als pastorets

que Déu estava content amb els sacrificis que feien.

A l’octubre veurien el miracle.



Finalment, el dia 13 d’octubre, Nostra Senyora va dir a la Llúcia:

– Vull dir-te que facin aquí una capella en honor meu;

que sóc la Senyora del Rosari; que continueu sempre resant el rosari, tots els dies…

No ofenguin més a Nostre Senyor, perquè ja pateix moltes ofenses.



Aquell dia va ocórrer el miracle promès

per Nostra Senyora. Moltes persones van veure

com el Sol va tremolar, va girar sobre si mateix

i va ballar, llançant en totes direccions reflexos

de llum de molts colors…



I com que sabien que

a l’Hòstia Consagrada

trobem sempre a Jesucrist,

malgrat no el puguem veure,

els nens anomenaven «Jesús ocult»

al Santíssim Sagrament.

I es quedaven molta estona

adorant a Déu a l’Eucaristia.

Els tres pastorets van continuar resant el rosari tots els dies,

i feien el que Nostra Senyora els havia demanat.

Reconeixien a Jesucrist a les seves vides i l’acollien en el seu cor.

I així vivien amb intensitat i plenitud cada moment.



Fa uns cent anys, a Portugal.
Primer, es va aparèixer als Pastorets l’Àngel de la Pau.

Va demanar que preguessin molt i els va ensenyar a adorar Déu
amb amor, fe i esperança.

Desprès, s’aparegué Maria, la Mare de Jesús.
Nostra Senyora va insistir: reseu el rosari tots els dies,

per la conversió dels pecadors i per la pau del món.

El Missatge de Fàtima és una crida a l’oració
i penitencia, a la conversió permanent.

Es dirigeix també al nostre temps:
a tots i cada un de nosaltres. 
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