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1. Introdução
Vivemos num mundo sobressaltado por ruídos e inquietações mas
há horas de encontros humanos e
espirituais que são espaços paradisíacos para quem quer crescer como
homem/mulher crente.
O caminho do Centenário das Aparições vai facilmente fazer-nos passar
por tempos de crise, autênticas
oportunidades que nos fazem compreender que vivemos um tempo de
purificação e de crescimento interior.
Nossa Senhora de Fátima pede-o
continuamente aos pastorinhos ao
pedir para rezar pela conversão dos
pecadores.

2.1. Maria fala-nos
do seu Coração Imaculado
Maria fala-nos do seu coração imaculado para nos fazer compreender
que quer ter connosco uma relação
interior, que envolva a nossa vida
no amor, como também Ele se deu
totalmente a Deus.

2.2 Vida de oração
Pede-nos para nos consagrarmos a
Ela pela oração, com uma vida em
graça, oferecendo as nossas fadigas
e sofrimentos para participar do
sacrifício de Cristo. É a atualização da
Morte e Ressurreição de Cristo.

2.3 A luta entre o Bem e o Mal
A luta entre o Bem e o Mal está entrelaçada com a história e com a cultura
das nações do mundo inteiro.
Manifesta-se na difusão das ideologias materialistas, de doutrinas que
negam a Deus, de comportamentos
sociais gravemente pecaminosos,
de uma economia injusta que mata
pessoas mais débeis.

2. Uma história real
Há cem anos, três pequenos pastorinhos, na impensável lógica de Deus,
recebem de Maria Santíssima, em
Fátima, a mensagem cósmica de luta
e salvação que influenciou a espiritualidade cristã do século passado,
e ainda hoje, faz nascer a esperança
que podemos e devemos contribuir
à vitória do Bem sobre o mal: “Por fim
o meu coração triunfará”. (F. Colombo)

3. S. João Paulo II
a bala de Ali Ağca
Convencido de que foi nossa Senhora a 13 de Maio de 1981 a desviar a
bala de Ali Ağca e a salvar-lhe a vida,
quis que o projétil fosse incrustado
na coroa da estátua da Virgem de
Fátima e no ano 2000 beatificou
Jacinta e Francisco. O Papa Francisco
irá, este 13 de Maio, a Fátima, para os
declarar Santos.

4. Ato de consagração a
Maria sugerido pelo Papa
Francisco
Bem-aventurada
Virgem Maria de Fátima,
Com renovada gratidão
pela tua presença materna
Unimos a nossa voz
à voz de todas as gerações
Que te chamam bem-aventurada.
Celebramos em ti
as grandes obras de Deus,
Que jamais deixes de inclinar-te
Com misericórdia
sobre a humanidade,
Aflita pelo mal e ferida pelo pecado,
Para curá-la e salvá-la.
Acolhe e com benevolência de Mãe
Esta consagração
que hoje te fazemos com confiança,
Estamos certos que cada um de nós
é precioso aos teus olhos
e que nada te é estranho
do que habita os nossos corações.
Deixamo-nos tocar
pelo teu dulcíssimo olhar
E recebemos a caricia consoladora
do teu sorriso.
Guarda a nossa vida
entre os teus braços:
Bendiz e reforça cada desejo de bem;
Reaviva e alimenta a fé;
Sustém e ilumina a esperança;
Suscita e a anima a caridade;
Guia a todos nós
no caminho da santidade.

E que nada de estranho habite os nossos corações.
Deixa-mos envolver pelo olhar dulcíssimo
Queremos a caricia consoladora do teu sorriso.
Ensina-nos o teu amor de predileção
Pelos pequenos e pobres,
Pelos excluídos e os que sofrem,
Pelos pecadores e os marginalizados:
Reúne a todos sob a tua proteção
E a todos entrega ao teu dileto Filho, o Senhor Jesus.
( Don Ferdinando Colombo)

