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No centro de Portugal, en plena Serra d’Aire, 

fica un lugar chamado Aljustrel.

É alí preto de Fátima, polo ano 1915,

onde comeza esta historia verdadeira.
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Lucía, unha pequena pastora, rezaba o santo rosario con tres amigas 

cando viu como unha nube sobre as árbores do val.

Era máis branca que a neve, algo transparente, 

tiña forma humana…

E voltou a aparecer

dous días máis,

sen que lle oísen

palabra alguna.



Pasaran algúns meses

e chegou un novo ano.

Nun fermoso dia de primavera, Lucía

foi cos seus primos Jacinta e Francisco

gardar as ovellas dos seus pais.



Pero a media mañá, comezou a caer 

unha chuvia miúda; e os tres pastoriños

subiron pola costa dunha ladeira,

buscando abeiro.



Pasado un rato, senten que un vento forte

sacode as árbores. Levantan os ollos e,

sobre a oliveira, viron un mozo

máis branco que a neve.
Atopan unha pequena cova

e alí merendan

e rezan o santo rosario.

Logo comezan a xogar.



Foise aproximando a eles,

e como estaban asustados,

dilles para que

non tivesen medo.

... Son o

Anxo da Paz,

rezade comigo.



E axeonllándose, inclinou a fronte

ata o chan, dicindo:

Meu Deus, eu creo,

adoro, espero e ámote.

Pídoche perdón

polos que non cren,

non adoran, non esperan

e non te aman.

Rezou así outras tres veces, e os pastoriños

rezaron con el. Antes de desaparecer, o Anxo pediu:

– Rezade así. Os Corazóns de Xesús e María 

están atentos á voz dos vosos rogos.



Nun día de verán, pola hora da sesta,
os nenos xogaban na horta preto do pozo,
cando, de súpeto, o anxo voltou a aparecer.
Díxolles aos pastoriños: – Rezade! Rezade moito!...

Despois pediulles que lle ofrecesen a Deus oracións
e sacrificios – pola conversión dos pecadores e pola paz.
E díxolles que era o Anxo da Garda de Portugal.

– … Aceptade e soportade con submisión o sufrimento
que o Señor vos envíe.



Santísima Trindade:

Pai, Fillo e Espírito Santo,

adórovos profundamente e ofrézovos

o preciosísimo Corpo, Sangue,

Alma e Divindade de Xesús Cristo, 

presente en todos os sagrarios da Terra,

en reparación polas ultraxes, 

sacrilexios e indiferenzas

con que El mesmo é ofendido.

E polos méritos infinitos

do Seu Santísimo Corazón

e do Corazón Inmaculado de María,

pídovos a conversión

dos pobres pecadores.

O tempo foi pasando, aproximábase o outono.

O anxo voltou a aparecer aos pastoriños,

nun lugar chamado Loca do Cabeço,

e ensinoulles a adorar

o Corpo e o Sangue de Xesús Cristo

na Hostia Consagrada e no Cáliz.

Despois, os pastoriños

comungaron da man do Anxo

e continuaron a rezar.



No día 13 de maio de 1917, os tres pastoriños

levaron o rabaño ata o lugar chamado Cova da Iria.

Estaban a xogar cando, de súpeto, viron

como un lóstrego.



Preparáronse para voltar a casa cando viron outro lóstrego, 

e, pouco despois, no cumio dunha aciñeira, viron unha Señora 

vestida toda de branco, máis brillante que o sol…



E aquela Señora pediulle aos pastoriños

que fosen alí seis meses seguidos,

no día 13 de cada mes, a aquela mesma hora.

Despois diríalles quen era e que quería.

E pediulles:

Rezade o rosario 

todos os días,

para acadar

a paz para o mundo

e a fin da guerra.

De seguido, comezou a elevarse

ao nacente, serenamente, ata desaparecer

na inmensidade da distancia…



No día 13 de xuño,

a Señora dille aos pastoriños:

– Xesús quere establecer no mundo

a devoción ao meu Inmaculado Corazón.

Quen a acepte, prométolle a Salvación.

Naquel día, comezan a xuntarse

persoas que se enteraran

das aparicións.



No día 13 de xullo, a Nosa Señora apareceuse de novo.

– En outubro direi quen son, o que quero,

e farei un milagre que todos verán, para que crean.

Pediulles que se sacrificaran polos pecadores e que dixesen

moitas veces, e en especial cando fixeran algún sacrificio:

“Oh! Xesús, é polo voso amor, pola conversión dos pecadores

e en reparación polos pecados cometidos contra

o Inmaculado Corazón de María.”



Mostroulles o Inferno, para onde van

as almas dos pecadores. Para salvarnos,

Deus quere establecer no mundo a devoción

ao Inmaculado Corazón de María.

Ao final de cada misterio do rosario,

debemos pedir así: “Oh! meu Xesús,

perdóanos, líbranos do lume

do Inferno; leva todas as almas

ao Ceo, principalmente

as máis necesitadas.”



Os pastoriños comezaron a sufrir castigos e persecucións.

A xente ameazábaos; facía burla deles. Querían

que negasen o que viran – e chegaron incluso a detelos

e ameazalos de terribles torturas e de morte.

No día 13 de agosto, non puideron ir á Cova da Iria,

xa que se atopaban presos en Vila Nova de Ourém.

Pero nunca negaron o que viran.

Sacrificábanse o que podían,

aceptaban e ofrecían a súa dor,

como lles pediran.



En agosto, o día 19,

aparecéuselles a Nosa Señora, perto da casa,

nun sitio ao que chamaban Valinhos:

– ... Rezade, rezade moito e facede sacrificio polos

pecadores, que van moitas almas para o Inferno

por non ter quen se sacrifique e pregue por elas.

Continuade

a rezar

o rosario

para alcanzar

o fin da guerra.



O dia 13 de setembro, a Nosa Señora dilles aos pastoriños

que Deus estaba contento cos sacrificios que eles facían.

En Outubro verían o milagre.



Por fin, no día 13 de outubro, a Nosa Señora falou así con Lucía:

– Quero dicirche que constrúan aquí unha capela na miña honra;

que son a Señora do Rosario; e continuade a rezar o rosario todos os días...

Non ofendades máis o Noso Señor, que está moi ofendido.



Naquel día, realizouse o milagre prometido

pola Nosa Señora. Moitas persoas viron

como o sol tremeu e xirou sobre si e bailou

lanzando a todos lados raiolas de luz

de moitas cores.



Como sabían que na Hostia Consagrada

encontramos sempre Xesús Cristo,

aínda que non poidamos velo,

os nenos chamábanlle “Xesús escondido”

ao Santísmo Sacramento.

E estaban moito tempo

adorando a Deus na Eucaristía.

Os tres pastoriños continuaron a rezar o Rosario todos os días, 

e facían o que a Nosa Señora lles pedira. Recoñecían

a Xesús Cristo nas súas vidas e acollíano no seu corazón.

Vivían así con intensidade e plenitude cada momento.



Foi hai cen anos, en Portugal.
Primeiro aparecéuselles aos pastoriños o Anxo da Paz.

Pediulles que rezaran moito e ensinoulles a adorar a Deus,
con amor, fe e esperanza.

Despois, aparecéuselles María, a Nai de Xesús.
A Nosa Señora insistiu: rezade o rosario todos os días,
pola conversión dos pecadores e pola paz do mundo.

A Mensaxe de Fátima é unha invitación
á oración e penitencia, á conversión permanente.

Dirixida tamén ao noso tempo.
A todos e cada un de nós.
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