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As três aparições do anjo 

A Virgem Maria, 
Mãe de piedade e Mãe de misericórdia

rocha@salesianos.pt                        www.adma.salesianos.pt

1. APRESENTAÇÃO                                                                
Vamos iniciar a segunda catequese preparatória para o Centenário das 
aparições em Fátima. Nesta segunda catequese gostaríamos de apresentar 
o tema das Aparições do Anjo que tiveram lugar na primavera e outono de 
1916. Como vimos na primeira catequese “Quereis oferecer-vos a Deus” 
e na nossa recente 64ª Peregrinação Salesiana a Fátima, o Ano Jubilar da 
Misericórdia ajuda-nos no aprofundamento da mensagem de Fátima. Disse 
Bento XVI, a 23 de maio de 2010:”Não há igreja sem Pentecostes. E gostaria 
de acrescentar: não há Pentecostes sem Maria. Eu testemunhei-o há poucos 
dias em Fátima. O que viveu essa multidão, não foi um novo Pentecostes? No 
meio de nós estava Maria, a Mãe de Jesus”.



As aparições do Anjo preparam os pastorinhos para uma comunicação 
mística com a realidade de Deus. Lúcia diz que ficavam cansados depois da 
aparição do anjo. Enquanto que, depois da aparição de Nossa Snhora sentiam 
grande alegria. Era a Mãe que chegava. (P. J. Rocha Monteiro)

2. TEMA
As três aparições do anjo em 1916

O anjo aparece, de facto, três vezes.
Na primavera, no verão e no outono de 1916. 

1.ª Aparição. Na primavera junta à Loca do Cabeço
Tudo começa com um forte vento que surpreende as crianças, tanto mais que 
o tempo estava calmo. Conta a Lúcia: “Subimos a encosta em procura dum 
abrigo. Depois de aí merendar e rezar, começamos a ver, a alguma distância, 
sobre as árvores que se estendiam em direção ao Nascente, uma luz mais 
branca do que a neve, com a forma dum jovem, transparente, mais brilhante 
que um cristal atravessado pelos raios de sol.

À medida que se aproximava, íamos-lhe distinguindo as feições. Estávamos 
surpreendidos e meios absortos. Não dizíamos palavra. Ao chegar junto de 
nós disse: - Não temais. Sou o anjo da Paz. Orai comigo. 

E ajoelhando em terra, curvou a fronte até ao chão. Levados por um 
movimento sobrenatural, imitámo-lo e repetimos as palavras que lhe ouvimos 
pronunciar: 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. Depois 
de repetir três vezes, ergueu-se e disse: - Orai assim. Os corações de Jesus e 
Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. E desapareceu.

A atmosfera do sobrenatural que nos envolveu era tão intensa, que quase não 
nos dávamos conta da própria existência.  Era tão íntima que não era fácil 
pronunciar sobre ela a menor palavra. 

2.ª Aparição. No verão, junto ao poço do Arneiro, durate a sesta
Fomos passar as horas da sesta à sombra das árvores que cercavam o poço. 
De repente, vimos o mesmo ajno junto de nós. 



- Que fazeis? Orai! Orai muito! Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós 
desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao altíssimo orações e 
sacrifícios.
- Como havemos de nos sacrificar? – perguntei.
- De tudo que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos 
pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores.
Atrá sobre a vossa Pátria a paz. Eu sou o anjo da sua gurarda, o anjo de  
Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o 
Senhor vos enviar. Por isso, desde esse momento, começamos a oferecer 
ao senhor tudo o que nos mortificava, mas sem discorrermos a procurar 
outras mortificações ou penitências, exceto a de passarmos horas seguidas 
prostrados por terra, repetindo a oração que o anjo nos tinha ensinado. 

3.ª Aparição. Em Outubro, fins de Setembro
Rezámos o terço e a oração que aprendemos na primeira aparição. Estrando, 
pois, aí, apareceu-nos uma terceira vez, trazendo na mão um cálix e sobre ele 
uma Hóstia, da qual caíam, dentro do cálix, algumas gotas de sangue. 

Deixando o cálix e a Hóstia suspenso no ar, prostrou-se em terra e repetiu 
três vezes a oração: “Santíssima Trindade, Padre, filho, Espírito Santo, adoro-
-Vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo Corpo, sangue, alma 
e divindade de Jesus cristo, presente em todos os sacrários da terra, em 
reparação dos ultrajes, sacrilígios e indiferenças om que ele é ofendido. E 
pelos méritos infintios do Seu santíssimo Coração e do croação do Imacluado 
coração de Maria, peço-Vos a conversão dos pobres pecadores”.

Levados pela força do sobrenatural que nos envolvia, imitávamos em tudo, 
isto é, prostrando-nos como Ele e repetindo as orações que Ele dizia. A força 
da presença de Deus  era tão intensaque nos absorvia e aniquilava quase por 
completo. Parecia provar-nos até do uso dos sentidos corporais pro grande 
espaço de tempo (Memórias da Irmã Lúcia, p. 169 ss). 

Os três anjos de 2017
Em Julho de 2017 as crianças veem outro anjo. À semelhança do livro do 
Génesis, aparece um anjo com uma espada que diz com voz  forte: ”Penitência, 
Penitência, Penitência!”



No mesmo dia 13 de Julho, as crianças viram mais dois anjos que “sob os 
braços da cruz estavam dois anjos cada um com um regador de cristal em 
mão, neles recolhiam o sangue dos Mártires e com ele regavam as almas que 
se aproximavam de Deus”. (Jean-François  de L., Francisco e Jacinta de Fátima, 
Duas estrelas na noite do mundo).

MENSAGEM TRINITÁRIA E EUCARÍSTICA
No outono a sua mensagem é trinitária e eucarística. Toda a mensagem 
pressupõe uma origem e um destinatário. Os corações de Jesus e de Maria, 
que têm desígnios de misericórdia” para os pastorinhos e para o mundo, são 
a sua origem. De todas as palavras utilizadas pelo anjo, as palavras “Corações 
de Jesus e de Maria” são as únicas que se repetem em todas as três aparições. 
Quem são os destinatários? Os pastorinhos. 

Lúcia confessará que os gestos e as palavras do anjo “gravaram-se em nosso 
espírito, como uma luz”, de tal modo que eles jamais esqueceram. 
Estes os traços dominantes desta angeofania em três atos, espaçados no 
tempo, mas estreitamente unidos entre si. Deixa-os com a felicidade da 
missão cumprida: preparou-os com amor, desvendou-lhes novos horizontes 
e transmitiu-lhes substancialmente tudo.
 
COMPROMISSO
Oferecei constantemente ao altíssimo orações e sacrifícios, pediu o anjo no 
poço do Arneiro. 


