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Com tem sido sobejamente referido e aprofundado, o ano de 1917 elenca 

um conjunto muito amplo de acontecimentos significativos para a nossa história 

nacional, europeia e mundial. Em Portugal, vivia-se a crise religiosa provocada 

pela chamada «Lei de Separação do Estado e das Igrejas», com um cortejo vasto 

de consequências: ausência de núncio apostólico em Lisboa; confiscação de to-

dos os bens móveis e imóveis da Igreja; questão dos «padres pensionistas»; pro-

blemas levantados no interior das paróquias pelas denominadas «comissões cultu-

ais» dominadas pelos maçons em substituição das juntas das paróquias presididas 

pelos párocos; extinção expulsão das ordens e das congregações religiosas dos 

territórios nacionais; desterro do Patriarca de Lisboa, D. Luís Mendes Belo e do 

bispo do Porto, D. António Sousa Barroso, ambos para fora dos seus distritos; 

decisão não consumada de expulsão de Portugal dos metropolitas de Braga, D. 

Manuel Vieira de Matos, e de Évora, D. Augusto Eduardo Nunes. 

Fruto do mal-estar provocado por este rigor anti-religioso e anticlerical, des-

pontaram, de modo mais notório, divergências no íntimo das diversas lojas ma-

çónicas do Grande Oriente Lusitano (GOL), sobretudo em Lisboa e Porto, cri-

ando-se uma ala paulito mitigada que se revia e apoiava Sidónio Pais e todo o 

movimento presidencialista «sidonista». 
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O rigoroso inverno que a Igreja vivia em Portugal estendia-se, por osmose 

e de modo capilar, até aos interiores das províncias, através das polémicas cria-

das, nas paróquias, pelas comissões cultuais e pela aplicação da Lei da Separa-

ção nas sedes concelhias, segundo as sensibilidades e os subjetivismos de cada 

administrador de concelho. Os ideais e a ética republicanos espalhavam-se am-

plamente pela ação popular da Carbonária, milícia armada dos republicanos, e 

pela magra rede de escolas públicas, chocando com a tradição católica de um 

país amplamente rural.

Com toda a probabilidade, foi em 1916 que as mensagens do Anjo da Paz 

precederam as aparições de Nossa Senhora, na Cova da Iria. Nessas mensagens 

preparatórias, o mensageiro de Deus endereçou-nos o convite a regressarmos 

aos caminhos da Palavra de Deus e a recuperarmos o primado de Deus nas nos-

sas vidas: «Não tenham medo, eu sou o Anjo da Paz. [...] Os Corações de Jesus e 

de Maria estão atentos às vossas súplicas [...] Orai, orai muito, orai sempre. Orai 

assim: “Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-vos perdão para os 

que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam”. Atraí, assim, a paz 

para a vossa pátria. Eu sou o Anjo da Paz, o Anjo de Portugal». 

Fátima ensina-nos que Deus Se envolve na nossa história. Ele envia os seus 

mensageiros e a sua Mãe para nos falar do seu Amor e da necessidade de nos 

convertermos a Ele para sabermos amar todos os seres humanos com o Amor 

com que somos amados por Ele. 

A Mensagem de Fátima é uma oferta da Graça, da Misericórdia e da Paz à 

Igreja e à humanidade em tempos de duras dificuldades. Maria pede para se re-

zar o Terço para que termine a Primeira Guerra Mundial; que se reze para que 

não venha uma guerra ainda pior, como, de facto, veio a acontecer entre 1939 e 

1945, depois da Guerra Civil de Espanha, entre 1936 e 1939; pediu a consagra-

ção da Rússia ao seu Imaculado Coração, feita pelo Papa, em comunhão com os 

bispos do mundo inteiro; adverte que a paz é fruto da oração e que, pela ora-

ção, obteremos um tempo de paz, na certeza da vitória definitiva da paz: «Por 

fim, o meu Coração Imaculado triunfará!». 

A oração e a reparação são possibilidades para os pobres e simples pode-

rem contribuir para a mudança do mundo, na construção da paz. Sem o poder 

e sem as possibilidades dos poderosos, os humildes também podem participar, 

pela oração, na construção da paz. 

O Papa Francisco adverte-nos que estamos a viver uma Terceira Guerra 

Mundial por episódios, ou «aos pedaços». No seguimento de Bento XVI, que nos 

lembrou que a mensagem de Fátima não se esgotou ou encerrou, mas perma-
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nece como cátedra para nos guiar pelos caminhos do Evangelho, Francisco lem-

bra-nos que «Temos Mãe!». Como Mãe e Educadora, ela leva-nos pela mão ma-

ternal por caminhos fraternos e solidários de paz. 

A imagem da Virgem Peregrina tem levado pelo mundo, a povos e nações, 

uma mensagem de encontro com Deus e de renovação da paz. Como nos lem-

brou Bento XVI, a violência semeada na história da humanidade por Caim, com 

a morte de Abel, foi iniciada e é continuada pelos homens; porém, os mesmos 

homens, depois, sentem-se impotentes para terminar a guerra e fazer imperar a 

paz. Sim, a paz é dom de Deus. Precisamos de Deus para termos a paz. Fátima 

é um apelo à abertura e ao encontro com Deus e por isso à edificação de um 

mundo com paz. 

Fátima é uma advertência a todos os homens. Nenhum fica de fora des-

ta advertência, a de que precisamos de Deus e dos seus valores e critérios para 

construirmos a paz. Sem Deus, como provou até à saciedade o século XX, cons-

truímos horrores, como as duas guerras mundiais e os terríveis campos de con-

centração e de extermínio. 

Quando experimentamos e aprofundamos Fátima, encontramo-nos com a 

Mãe que nos devolve a paz do seu Filho e este é o grande contributo de Fátima 

para a paz: devolver a paz interior, para que cada crente seja um lugar de paz, um 

construtor da paz. Por isso, Fátima é um dom de Deus para a edificação da paz. 

A publicação das Atas do Congresso Mariano Arquidiocesano realizado em 

Campo Maior, na arquidiocese de Évora, de 15 a 17 junho de 2018, por iniciativa 

do Secretariado Arquidiocesano do Movimento da Mensagem de Fátima (MMF), 

sob o tema «Maria, Mãe para o Terceiro Milénio», tem o mérito de recolher, di-

vulgar e guardar para o futuro um conjunto de comunicações de elevado valor. 

Saudada no «Ato de Abertura», sob a presidência do então arcebispo de Évora 

D. José Francisco Sanches Alves, do presidente da Câmara Municipal de Cam-

po Maior, Ricardo Pinheiro, e da presidente arquidiocesana do MMF, Maria de 

Aleluia Ribeiro Telles, surge uma série de contributos que formam, um por um, 

um belo mosaico de reflexões e pensamentos verdadeiramente assinalável. Por-

que a luz vem de dentro e se transforma em vitral de beleza e profundidade.

Obrigado ao Doutor Marco Daniel Duarte, diretor do Centro de Estudos e 

do Museu do Santuário de Fátima; ao cónego Mário Tavares de Oliveira; ao Pau-

lo Aido, da Fundação AIS; ao Nuno Neves, presidente do Secretariado Nacional 

do MMF; à irmã Amália Saraiva, reparadora de Nossa Senhora das Dores; à Dr.ª 

Manuela Eanes, presidente do Instituto de Apoio à Criança; à Dr.ª Branca Paúl, 

médica assistente da irmã Lúcia; ao Nuno Prazeres, do Apostolado Mundial de 
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Fátima; ao Manuel Arouca, escritor e argumentista e ao padre João Luís Silva, 

pelo candelabro de luz que nos ofereceram.

Felicitações ao editor por mais este contributo de paz para a edificação do 

Mundo Novo!

11 de julho de 2019 

Festa de São Bento, Padroeiro da Europa


