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PREFÁCIO
Este livro, escrito pelo nosso estimado amigo padre Dário, é um contributo muito valioso para todos aqueles que
não se acomodam a uma fé superficial e desejam aprofundar a sua espiritualidade com o auxílio da mensagem que
o Anjo da Paz e Nossa Senhora de Fátima anunciaram a
três crianças, que a acolheram com o coração, a viveram
no quotidiano e, assim, encontraram uma nova vida em
Deus, um caminho de santidade. As meditações apresentadas neste livro ajudam a pessoa a percorrer a mensagem
na sua totalidade, a refletir a mesma e, com o exemplo de
vida dos pastorinhos, cada um é convidado a viver com
um novo sentido e um horizonte mais fecundo, capaz de
nos transformar em sal e fermento para o mundo.
No ano do Centenário, muito se vai falar e ouvir sobre
Fátima, muitas atividades já se encontram planeadas. O
Movimento da Mensagem de Fátima (MMF) quer marcar presença significativa neste ano Jubilar. Está, por isso,
empenhado em realizar iniciativas, em colaboração com
o Santuário, que viabilizem o reavivar da espiritualidade
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e do carisma de ser Mensageiro. Com este objetivo, o movimento preparou-se para o Centenário colocando na rota
desse ano o seguinte lema: «Uma só família ao encontro
das fontes da mensagem». Esta obra tem a particularidade de nos colocar diante das fontes da mensagem e com o
contributo precioso das meditações do padre Dário, assim
como das interpelações e questões que nos são colocadas,
cada um poderá, com base neste livro, fazer um roteiro de
vida espiritual; por este motivo, este será utilizado pelos
mensageiros nas reuniões de grupo mensais, contribuindo
para um enriquecimento humano e espiritual e para um
percurso de vida cristã, o qual somos chamados a percorrer e viver a partir do Evangelho.
Durante o ano centenário, cada um poderá perguntar,
como fez a Irmã Lúcia: «O que é que vossemecê me quer?».
Esta é uma pergunta que, frequentemente, devemos fazer,
para não nos acomodarmos ao que já somos ou fazemos,
antes revitalizarmos a missão na Igreja à qual fomos chamados. Na concretização da mesma, estamos conscientes
que vamos encontrar obstáculos, mas, à imitação dos Pastorinhos, não desistimos nem desanimamos, porque trazemos em nós a confiança na proteção que o Imaculado

Prefácio
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Coração de Maria nos oferece, a alegria do anúncio e a
fidelidade de filhos. Que o ano centenário seja de renovação das promessas do batismo, com Maria. Contemplemos
o seu olhar maternal. Ela, como Mãe, nos acompanha e
nos guia. É Ela que realiza, em nós e através de nós.
Queremos expressar a nossa profunda gratidão para
com o padre Dário que, durante estes sete anos de preparação do Centenário, escreveu os seguintes livros, com base
no tema do ano: Orai! Orai muito!!!; Quereis oferecer-Vos a Deus?; Não tenhais medo; Ó Jesus, é por vosso
amor; Santificados em Cristo; Para que tenham Vida.
Todos eles foram uma ajuda essencial para aprofundar e
viver a preparação do Centenário, que será um ano celebrativo, festivo e memorável para todos. Um bem-haja
e um obrigado por toda a colaboração e disponibilidade
que tem demonstrado para com o MMF. Em nome da
família mensageira um obrigado de coração.
P. Manuel Sousa Antunes
(Assistente Nacional do MMF)
Nuno Neves
(Presidente Nacional do MMF)

APRESENTAÇÃO
O tema escolhido pela equipa do Santuário de Fátima para o ano 2017, ano centenário das aparições
de Nossa Senhora, é o seguinte: «O meu Imaculado
Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus». Estas palavras, ditas pela Senhora na
aparição de junho, colocam diante de nós a grande
revelação de Fátima: o Imaculado Coração de Maria.
E afirmam que ele será refúgio e caminho. Neste ano
em que nos é dado viver o centenário das aparições,
esta frase da Virgem Maria tem que ser assumida por
nós e dita aos outros com fé, amor, total confiança no
Coração da Mãe.
O amor «louco e apaixonado» de Deus não pode
nem sabe fazer outra coisa: maravilhas da criação,
maravilhas da redenção, maravilhas na vida de cada
um de nós, maravilhas na Igreja, maravilhas diárias
na Cova da Iria. As aparições do Anjo e da Senhora
em Fátima são maravilhas do amor de Deus. A revelação do Imaculado Coração de Maria como refúgio e caminho é maravilha do amor de Deus. A vida
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e a santidade dos pastorinhos são maravilhas do seu
amor uno e trino. Todo o fenómeno religioso que se
gerou depois das aparições é maravilha do seu amor.
A vinda de milhões de peregrinos a Fátima, neste século, e a presença de Fátima pelo mundo inteiro são
maravilhas do seu amor. A revelação cada vez mais
intensa do Coração Imaculado de Maria é uma graça
maravilhosa do seu amor.
Cada capítulo deste livro procura ajudar a meditar algumas maravilhas do amor de Deus. Os três primeiros capítulos ajudam a meditar as três aparições do
Anjo aos pastorinhos, suas mensagens, suas orações,
seus pedidos. O capítulo 4º centra-nos na Senhora
e no tríduo pascal, como a Senhora da Eucaristia, a
Senhora das Dores, a Senhora da Alegria. Seguem-se
seis capítulos, cada um sobre uma das aparições, de
maio a outubro, ouvindo a Senhora, os seus pedidos,
os seus apelos, os seus ensinamentos. O capítulo 11º
é dedicado aos Beatos Francisco e Jacinta Marto, sua
vida, sua espiritualidade, seu exemplo de santidade.
Finalmente, o 12º capítulo trata da última e extraordinária maravilha, o Coração Imaculado de Maria e a
prática dos primeiros sábados.

Apresentação
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Quase todos os capítulos começam com um texto
escrito pela Irmã Lúcia, descrevendo as mensagens, as
palavras, os diálogos, as atitudes, os pedidos do Céu.
Depois vêm uns comentários que ajudam a meditar os
textos introdutórios e, uma ou outra vez, um exame
de consciência, uma oração, um compromisso. O conjunto do livro nos ajudará a viver o ano centenário das
aparições de Nossa Senhora, no desejo de A ouvir e de
converter a nossa vida, de escutar os seus apelos e de
sermos fiéis aos seus pedidos. O ano centenário é ano
de graça, de maravilha de Deus, de bênção, de apelo à
conversão, de uma maior revelação do Imaculado Coração de Maria como refúgio e caminho para Deus.
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