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3º SEGREDO DE FÁTIMA 

Em mim está toda a graça do caminho e da verdade. 
Em mim está toda a esperança da vida e da virtude (Sir 24,25). 

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

1. APRESENTAÇÃO

Em pleno Ano da Misericórdia voltamo-nos, na 26ª Catequese Mariana, 
para as Aparições de Fátima, espaço onde o amor de Deus pelo homem 
aparece com fulgor. Maria quer salvar a criação de Seu Filho. O seu retorno à 
terra é sinal de bênção, de graça e de envolvência de todos os homens naquela 
proximidade de Deus que nada mais sabe senão amar.

Vamos refletir nesta catequese sobre o 3º Segredo de Fátima, abrindo o leque 
da problemática envolvente sem ter a pretensão de dar respostas definitivas. 
Iremos, em síntese, seguir de perto o artigo “O segredo de Fátima” de Stefano 
De Fiores1. Oxalá que esta experiência nos ajude a compreender melhor o 
que Nossa Senhora quis dizer aos três pastorinhos. P. J. Rocha Monteiro

1 Cfr. De Fiores, Stefano (2012), O segredo de Fátima, in Mensagem de Esperança para o Mundo, Acontecimento 
e significada de Fátima, Santuário de Fátima, Fátima.



2. TRANSCRIÇÃO DO TERCEIRO SEGREDO DE FÁTIMA 

A terceira parte do segredo revelado a 13 de Julho de 1917 na Cova da 
Iria-Fátima.

Escrevo em ato de obediência a Vós Deus meu, que mo mandais por meio 
de sua Ex.cia Rev.ma o Senhor Bispo de Leiria e da Vossa e minha Santíssima 
Mãe.

Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa 
Senhora um pouco mais alto um Anjo com uma espada de fogo em a mão 
esquerda; ao cintilar, despedia chamas que parecia iam incendiar o mundo; 
mas apagavam-se com o contacto do brilho que da mão direita expedia 
Nossa Senhora ao seu encontro: O Anjo apontando com a mão direita para a 
terra, com voz forte disse: Penitência. Penitência. Penitência! E vimos n’uma 
luz imensa que é Deus: “algo semelhante a como se veem as pessoas n’um 
espelho quando lhe passam por diante” um Bispo vestido de Branco “tivemos 
o pressentimento de que era o Santo Padre”. Vários outros Bispos, Sacerdotes, 
religiosos e religiosas subir uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava 
uma grande Cruz de troncos toscos como se fora de sobreiro com a casca; 
o Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em 
ruínas, e meio trémulo com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia 
orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho; chegado 
ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande Cruz foi morto 
por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim 
mesmo foram morren-do uns trás outros os Bispos Sacerdotes, religiosos e 
religiosas e varias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias clas¬ses 
e posições. Sob os dois braços da Cruz estavam dois Anjos cada um com um 
regador de cristal em a mão, n’eles recolhiam o sangue dos Mártires e com ele 
regavam as almas que se aproximavam de Deus. Tuy-3-1-1944».

O Segredo De Fátima

Fátima distingue-se das outras aparições (com exceção de La Salette, com 
um único segredo) pelos segredos que contém e que fazem com que se possa 
dizer que “Fátima é sem dúvida a mais profética das aparições” (Tarcízio 
Bertone). 

Acerca do segredo de Fátima é necessário recordar quando se iniciou e 
em que consiste. Nos interrogatórios dos pastorinhos em 1917, é afirmado 
que durante a terceira aparição da Senhora vestida de branco (13/07/1917)  



foi confiado a Lúcia e a Jacinta um segredo que não deviam revelar a ninguém, 
a não ser ao Francisco. Em 1941 a Irmã Lúcia explica com clareza em que 
consiste o segredo de Fátima e revela as duas primeiras partes. Três anos 
depois, em 3 de janeiro de 1944, Lúcia escreve a terceira parte do “segredo” 
por ordem do “Bispo de Leiria e da Santíssima Mãe “. A vidente fala de um só 
“segredo” distinto em três partes: a primeira é a visão do inferno, a segunda 
refere-se à devoção ao Coração Imaculado de Maria e a terceira diz respeito 
à visão da Senhora inundada de sol que neutraliza as forças do mal e a 
perseguição da Igreja por parte de governos ateus com o assassínio de vários 
membros da Igreja, a começar pelo Papa e pelos bispos.

Três partes do segredo 

Para além da estrutura mais complexa do segredo, importa distinguir as suas 
três partes:

2.1. Primeira parte: a visão do inferno
Com a visão do inferno, Maria coloca a questão fundamental da salvação 

dos pecadores. A Deus e a Maria interessa que os homens sejam salvos, que 
não andem com obstinação sobre o caminho da Deus que leva ao fracasso 
da vida por toda a eternidade. O remédio não é a simples observância dos 
mandamentos, mas uma espécie de espiritualidade que sintoniza com o 
Coração Imaculado, dócil ao Espírito de amor e orientado pela meditação 
dos mistérios de Cristo. 

O Cardeal Ratzinger, agora Bento XVI: o termo “coração”, na linguagem 
da Bíblia, significa o centro da existência humana, Portanto, “devoção” ao 
Imaculado Coração de Maria é aproximar-se desta atitude do coração, na 
qual o fiat - “seja feita a vossa vontade” - se torna o centro conformador de 
toda a existência.’’ 

Por força somos obrigados a recorrer aos símbolos, como o fez Jesus que 
explicita a perda ou afastamento de Deus: “Retirai-vos de mim...” (Mt 25,41) 
e anuncia também um tormento concreto, descrito com um simbolismo 
contrastante: “fornalha ardente” e “fogo eterno”, “trevas”, “choro e ranger de 
dentes” (Mt 13,42; 10,28). 

O Catecismo da Igreja Católica afirma que “a pena principal do inferno 
consiste na separação eterna de Deus” (nn. 1035-1036).

A teologia, por sua vez, precisa que tudo quanto a Escritura diz sobre o 
inferno “é de ler segundo o caráter escatológico do discurso, e não como uma 
reportagem antecipatória.



Ir mais além, especificando o número dos condenados e o tipo de pena, 
como desejaria uma legítima curiosidade, não é possível para a teologia, 
porque os evangelhos se recusam a responder a estas questões, nem é 
consentido suprir com outras informações sobre um mundo que se encontra 
para lá do espaço e do tempo. Não são, portanto, de ter em consideração 
aqueles teólogos para os quais o Inferno está vazio, bem como aqueles que o 
veem repleto de condenados. A revelação não oferece estas determinações. E 
também não o faz a Senhora de Fátima. A Senhora não procurou dar novas 
informações sobre o Inferno como se se tratasse de um filme a cores sobre 
o mais além, mas propõe-se a provocar as consciências para os chamar à 
salvação: “Vistes o Inferno - explica Maria aos pastorinhos - para onde vão as 
almas dos pobres pecadores, para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo 
a devoção a meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu disser salvar-se-ão 
muitas almas e terão paz”.

2.2. Segunda parte: a consagração da Rússia
Aqui o discurso torna-se mais histórico e verdadeiramente político. A 

Senhora prevê a guerra, a fome, a perseguição à Igreja e ao Papa. Imputa 
sem meios-termos uma ação deletéria à Rússia que “espalhará os seus erros 
pelo mundo” e destruirá “várias nações”. Esta segunda parte do segredo 
compreende a profecia: “O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se 
converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz”. Embora com 
atrasos, a consagração da Rússia pedida por Maria realizou-se com João 
Paulo II. O atentado de que foi vítima, no dia e na hora em que a Senhor 
aparecera em Fátima 64 antes, levou o Papa a ler e aprofundar a mensagem. 
João Paulo II, em união com todos os bispos do mundo, em 25 de março de 
1984 realizou um ato de consagração do mundo e da Rússia ao Imaculado 
Coração de Maria, pedido por Nossa Senhora em Fátima.

2.3. Terceira parte: futuro apocalíptico
A terceira parte é a mais difícil de interpretar por 

causa do seu caráter simbólico. Distinguem-se, porém, 
claramente, duas cenas: o anjo vingador e o sangue dos 
mártires. (Veremos na próxima catequese nº 27). 

Compromisso – Rezarei o terço todos os dias unido 
ao coração Imaculado de Maria e pela conversão dos 
pecadores. 


