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A REPARAÇÃO NA MENSAGEM DE FÁTIMA

“MARIA ÍCONE DA COMPAIXÃO DE DEUS”

“Ó Jesus, é por Vosso amor

E pela conversão dos pecadores

(Memórias I,34)
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1. APRESENTAÇÃO

Apresentamos, hoje, a nossa reflexão da 7ª Catequese mariana a pensar 
no Centenário das Aparições em 2017. O tema da reparação é central à 
Mensagem de Fátima. Veremos, apenas, três aspetos: a reparação na vida 
dos pastorinhos, nos conceitos teológicos envolventes e na espiritualidade da 
Mensagem que daí vai nascer.1 O homem procura Deus, mas foi Deus, quem 
nos amou e ama por primeiro (1Jo4,10), quem nos procura desde sempre 
(Gn3,9). “O desejo divino, num coração humano, é visível em Jesus Cristo, 
1 Ver “José Jacinto Ferreira de Farias, in coletânea de Vitor Coutinho, Jacinta Marto do Encontro à 
Compaixão, edição do Santuário de Fátima” (2010).



Deus feito homem. Jesus sofre, deseja ardentemente a salvação do homem e 
deseja ardentemente fazer a vontade de Deus Pai” (Amado Cencini). 

Aproveitamos para recordar a toda a Família Salesiana e seus amigos a 30ª 
Peregrinação Nacional ao Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, a 23 de 
Outubro 2016, com o título “Mãe de Misericórdia, Alegria da Família”. 

P. J. Rocha Monteiro

2. REPARAÇÃO NA VIDA DOS PASTORINHOS

2.1 É uma experiência interior (aparições do anjo e de Nossa Senhora) 

2.2 Faz parte da mística dos pastorinhos
Recordar: S. Francisco de Assis (O amor não é amado)
Santa Maria Margarida Alacoque (Eis o Coração que tanto amou os homens 

e que não é correspondido)

2.3 É uma atitude vida
O reflexo de Luz que lhes penetrava o peito
Citações
- Que fazeis? Orai! Orai muito! Os Corações de Jesus e Maria têm sobre 

vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações 
e sacrifícios (Anjo junto ao poço do Arneiro)

- “Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial sempre 
que fizerdes algum sacrifício: Ó Jesus, é por Vosso amor, pela conversão dos 
pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado 
Coração de Maria” (13 de Julho)

Por quem é feita esta reparação:
Pelos pecadores (nas aparições do anjo e nas de Nossa Senhora)
Pelo Santo Padre (Jacinta depois de outras intenções acrescentava “pelo 

santo Padre”).
Por Deus que deve ser consolado depois de 

verem a gravidade do pecado (pedido de Nossa 
Senhora). 

Momentos: Na aparição do anjo tomam 
consciência da gravidade do pecado e têm 
pena que os pecadores se percam. 

Meios que usam: A oração do Santo Terço, os 
Sacrifícios, as Penitências corporais diversas. 



Jacinta tinha diante dela a conversão dos pecadores, a salvação das almas do 
inferno e recordava o Santo Padre. Francisco queria consolar Nosso Senhor 
e Nossa Senhora. 

3. CONCEITOS TEOLÓGICOS ENVOLVENTES

3.1 Dimensão do sacrifício
Os sacrifícios estão unidos à Redenção de Cristo. Por isso pede a conversão, 

termo chave na mensagem de Fátima. 

3.2 Adoração – a consolação e a reparação 
São conceitos com uma dimensão eclesial, estão na 

doutrina do corpo místico de Cristo, na união à cruz 
de Cristo e ao Seu mistério salvífico, na dimensão 
pascal, nos conceitos da ressurreição e do céu que 
Nossa Senhora promete aos pastorinhos e para onde 
quer levar todos os homens, mesmo os pecadores. 
Para isso pede a oração do Santo Terço e sacrifícios. 
Os corações de Jesus e de Maria irão levá-los ao Pai. 

4. A ESPIRITUALIDADE DA MENSAGEM

4.1 O amor como dimensão mais profunda do dinamismo reparador
“O centro consiste no movimento de amor gratuito que tem a sua origem 

na Trindade e que alcança a humanidade através do mistério do Verbo feito 
homem” (Teresa Messias). Jacinta tinha pena de “Deus” depois de ter recebido 
a luz intensa que vinha de Nossa Senhora;  “tinha pena dos pecadores” depois 
da aparição de 13 de Julho. Também Santa Margarida Maria Alacoque (sec. 
XVII) falava do intenso amor que Jesus tinha por nós e nos pedia o nosso 
amor, um amor reparador. 

4.2 Espiritualidade sacrificial
É-lhes pedida pelo anjo e por Nossa Senhora.

4.3 No centro está o mistério de Cristo
A espiritualidade da Jacinta assenta nos desígnios de misericórdia de 

Deus, na grandeza de Deus, na adoração expressa na prostração, no amor 
ao Santo Padre, na aceitação dos sofrimentos em espírito de reparação pelos 
pecadores (Pe. Molinari a partir das Memórias da Irmã Lúcia).



4.4 Práxis da espiritualidade
Fidelidade à oração, a abertura a Deus e a atividade, o testemunho 

apostólico como forma de fidelidade ao seu carisma.

4.5 Discernimento na Evolução: 
É importante viver a espiritualidade de reparação de acordo com a época, 

geografia e cultura em que estão inseridos. Discernir quais desses valores 
são as novas formas por onde Deus está agindo, dando-se e manifestando-
se ao mundo, transformando-o, agindo através deles. Aprender a decantar 
e superar certos aspetos da reparação que lhe são secundários e às vezes 
marginais ou já ultrapassados. As novas capelas de “adoração Reparadora” 
onde se contempla a Cristo na sua paixão e brota o retorno de amor 
complacente e condolente deverão ser, além dos templos dos claustros e 
igrejas, os homens e mulheres nos seus dramas e alegrias, como crucifixos 
vivos e presenças do Ressuscitado que é preciso contemplar e acolher. Neste 
serviço é preciso dimensão a espiritual e humana, é precisa a oração mas 
também a competência humana, a ciência, o profissionalismo, a formação 
para tarefas especializadas.

4.6 Síntese - Eixo fundamental desta espiritualidade 
O trinómio amor/ sofrimento/recriação
a) A plenitude de um amor — o de Cristo e o dos amados por Cristo.
b) Sofrimento - Porque o sofrimento faz parte da condição humana e do 

mistério da iniquidade. Mas o sofrimento pode-se transformar em alegria 
pela ação da compaixão de Deus e dos que estão entregues a Deus.

c) Recriação. Discernir os aspetos da evolução da espiritualidade.

COMPROMISSO

Rezarei o Santo Terço todos os dias como forma de preparar o centenário 
das aparições.


