Milagre do Sol – 100 Anos de Fátima
Carta Pastoral do Bispo Barres para o Povo de Deus da Igreja de Rockville
Centre sobre o centésimo Aniversário da aparição de Nossa Senhora pedindo a
Sua intercessão para o Enorme Crescimento Missionário em Long Island
Caros Amigos:
Visto estarmos a celebrar o centésimo Aniversário da aparição de Nossa Senhora em Fátima, eu peço a
todos os Católicos, de todas as idades, da Igreja de Rockville Centre para rezarem o terço diariamente
durante o mês de Maio de 2017 em honra de Nossa Senhora de Fátima e para promover o enorme
crescimento missionário em Long Island.
Uma vez que redescobrimos ou descobrimos o Milagre da Aparição de Nossa Senhora em Fátima, é um
momento e oportunidade históricos para reacender a nossa devoção a Maria em 2017.
Aqui estão alguns temas-chave de Nossa Senhora de Fátima para refletirmos juntos:
1) A História de Nossa Senhora de Fátima é uma história inspiradora de fé e confiança a Deus que precisa
de ser contada e recontada a todas as gerações.
De 13 de Maio a 13 de Outubro de 1917, a Santificada Virgem Maria apareceu em Fátima (Portugal) a três
pobres pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. As aparições foram precedidas de três aparições de um anjo
na primavera de 1916. Em todas essas ocasiões, Nossa Senhora pediu-lhes que rezassem o terço e que
oferecessem reparação para as ofensas feitas ao seu Imaculado Coração. A 13 de Outubro de 1917, um
acontecimento que tinha sido anunciado por Nossa Senhora aos pastorinhos ocorreu perante milhares de
pessoas para que o mundo acreditasse na mensagem das aparições. Durante cerca de dez minutos, o sol
girava no céu como uma bola de fogo. Este momento presenciado por milhares de pessoas é
frequentemente referido como o “Milagre do Sol”. Nossa Senhora de Fátima pediu que o mundo
consagrasse o seu Imaculado Coração. A pedido de hierárquicos portugueses, esta consagração foi

solenemente realizada pelo Papa Pio XII a 31 de Outubro de 1942. No final do Conselho Vaticano Segundo,
o Papa Paulo VI renovou a consagração de Pio XII para o Coração Imaculado de Maria e a 13 de Maio de
1976, no quinquagésimo aniversário da primeira aparição, ele rezou em Fátima com Lúcia. A consagração
do mundo ao Coração Imaculado de Maria foi renovada pelo Santo Padre João Paulo II a 13 de Maio de
1982, um ano depois da tentativa do seu assassinato na Praça de S. Pedro em Roma. Lúcia era uma Irmã
Carmelita e morreu em 2005 aos 97 anos. A 12 e 13 de Maio de 2010, o Papa Bento XVI visitou o Santuário
de Nossa Senhora de Fátima e ofereceu-lhe uma Rosa de Ouro quando rezava na Capela das Aparições. O
Papa Francisco canonizará Jacinta e Francisco no dia 13 de Maio de 2017. (CF. In Conversation with God, V.
6, 221 e Our Lady of Fatima – Wikipédia).
2) A Nossa Senhora de Fátima pede-nos que rezemos o terço diariamente. O terço é uma oração bíblica e
contemplativa. Rezar o terço de forma profunda tem um impacto significante em todos os aspetos das
nossas orações e em qualquer esforço que façamos para partilhar o dom da nossa fé católica. O centésimo
Aniversário de Fátima é uma oportunidade para todos os Católicos de todas as idades e vocações de
redescobrirem o poder do terço e rezá-lo com profundo fervor, força e concentração. Eu recomendo que
leiam a Carta Apostólica O Rosário da Virgem Maria (Rosarium Virginis Mariae 2002 disponível no website
do Vaticano) escrita pelo Santo Padre João Paulo II que mostra o quanto o terço rezado repetidamente
todos os dias tem impacto no ritmo das nossas vidas. Somos todos chamados a sermos campeões do terço
diário, campeões dos mistérios da luz, da glória, da dor e da alegria que fluem nas nossas vidas e que
revigoram a missão da Igreja.
3 – Nossa Senhora de Fátima chama-nos para o arrependimento e para a vida sagrada. Chama-nos para
enfrentarmos o nosso próprio julgamento e a realidade da Morte, Julgamento, Céu, Inferno e Purgatório.
Nossa Senhora de Fátima confronta cada um de nós com a verdade de que a nossa vida na terra é curta e
frágil e que todos nós vamos encontrar Jesus na hora da morte para o nosso julgamento. Ela põe perante
nós a necessidade de ter um desejo profundo pelo céu e pela vida eterna. Ela fala-nos da realidade da
Morte, Julgamento, Céu, Inferno e Purgatório. Ela chama-nos para o arrependimento, para a
transformação do coração, para a penitência e para a confiança da Misericórdia Divina. Ela pede-nos para
fazer uso frequente do Sacramento da Penitência. Há uma insistência para a Nossa Senhora de Fátima
expressa nesta oração: “Óh! meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas
para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem.” Ela pede para nos arrependermos dos
nossos pecados e para seguirmos o caminho da santidade e da vida eterna agora, sem demora, neste
momento. Ela quer que nos preocupemos e oremos pelas almas à nossa volta e pela salvação de todo o
mundo.
4 – Nossa Senhora de Fátima pede-nos para rezar pela Paz no Mundo e pela Paz nas nossas Famílias. Neste
mundo caído, a violência, a guerra e a perseguição normalmente dominam o estado global e a nossa
esperança pode facilmente desaparecer. Mas Nossa Senhora de Fátima pede-nos para compreender e
acreditar que o mundo pode se tornar melhor e a sua intervenção e as nossas orações e o poder do rosário
podem ajudar a mudar correntes históricas da agitação para a paz. Ela pede-nos para rezar pela paz no
mundo e por aqueles que são perseguidos pela sua fé. Ela pede-nos para rezar pela paz nos nossos
corações e pela paz nas nossas famílias, sabendo que a paz no seio familiar é crucial para a arquitectura da
paz mundial.
A situação de famílias refugiadas no mundo muitas vezes resulta da guerra, violência, perseguição e
injustiça que lutamos para ultrapassar através de orações e ações. Nós lembramos que a Sagrada Família
era uma família refugiada que fugia do massacre de recém-nascidos, perpetuado por Herodes, e que

encontrou refúgio no Egito. Nós pedimos a Nossa Senhora de Fátima que interceda a favor de todas as
famílias refugiadas no mundo que sofrem e não têm certeza do seu futuro. Nós rezamos por todas as
familias imigrantes em Long Island e por todo o país que sentem bastante ansiedade e incerteza. Nós
rezamos pelas famílias que perderam alguém querido pela cultura da morte expressada pela violência de
“gangues” e assassínios de vidas jovens. A Igreja Católica de Rockville Centre está consigo e do seu lado no
momento em que exprimimos as nossas crenças em conjunto na dignidade da pessoa humana e na
santidade de cada vida humana e de cada família.
Nós rezamos para que Nossa Senhora de Fátima nos dê força para testemunhar a santidade da vida
humana e do casamento, sendo testemunhas, no mundo de verdade, do nosso ensinamento da Justiça
Social Católica, e sendo chamados a servir os pobres e os que sofrem e reconhecê-los na face de Jesus.
5) As aparições de Nossa Senhora em Fátima aconteceram num período de crise mundial. Ela está sempre
com a Igreja e a interceder pelo Mundo. Em tempos de crise, ela pede-nos para consagrar a nossas vidas e
o Mundo ao seu Coração Imaculado. Quando ela apareceu em Fátima em 1917, a Primeira Guerra Mundial
e a Revolução Russa estavam tempestuosas. Tal como Nossa Senhora rezou aos pés da Cruz, também ela
reza pela Igreja e pelo mundo em momentos de crise e períodos agitados. Ela está intimamente presente
em nós e reza pelas nossas famílias e por nós em momentos de crise que passamos na vida. Ela protegeu o
Santo Padre João Paulo II na hora em que mais precisou e protege-nos agora.
A 13 de Maio de 1982, exatamente um ano depois da tentativa de assassinato da vida do Santo Padre João
Paulo II na Praça de S. Pedro, ele II explicou o desejo de Nossa Senhora de Fátima para que nós e o Mundo
consagrássemos o seu Imaculado Coração: “Consagrar o mundo ao Coração Imaculado de Maria significa
aproximarmo-nos, através da intercessão da Mãe, da Fonte da vida que nasce do rochedo do Gólgota. Esta
Fonte verte redenção e graça de forma incessante. Nela a reparação é feita de forma continuada pelos
pecados do mundo. É uma fonte incessável de vida e santidade. Consagrar o mundo ao Coração Imaculado
da Mãe significa voltar à Cruz do Filho. Significa consagrar este mundo ao Coração trespassado do
Salvador, trazendo de volta a única fonte da sua Redenção. A Redenção é sempre maior do que o pecado
do homem e o “pecado do mundo”. O poder da Redenção é infinitamente superior a qualquer espécie de
maldade do homem e do mundo. O Coração da Mãe está ciente disto mais do que qualquer outro coração
em todo o universo, visível e invisível.”
6) A Nossa Senhora apareceu às crianças em Fátima e pede às crianças santidade. Crianças, adolescentes e
jovens adultos da Igreja de Rockville Centre, Maria ama-vos e o seu sorriso ilumina as vossas vidas e os
vossos destinos tal como iluminou as vidas e destinos dos três pobres pastorinhos, Lúcia, Jacinta e
Francisco. A canonização de Jacinta e Francisco a 13 de Maio de 2017 pelo Papa Francisco é um aviso a
toda a Igreja e mundo de que as crianças, adolescentes e jovens adultos são capazes da santidade heroica
e que Cristo pede-lhes a sua santidade. A Nossa Senhora de Fátima amo-vos e intercede por vós. Cada um
de vós, em idade jovem, é capaz de possuir grande santidade e Nossa Senhora quer isso de vós. Nossa
Senhora de Fátima quer que vós sejais os “Discípulos Missionários da Nova Evangelização” dos vossos
colegas e de todas as gerações. Sabemos que frequentemente as pessoas mais velhas são inspiradas pela
fé dos mais novos. Sabemos que frequentemente as crianças cheias de fé conseguem reavivar a fé dos pais
e dos avós.
7) A Nossa Senhora de Fátima pede-nos para rezar pela Rússia. A alma da Rússia tem sempre sido Cristã. As
ideologias pervertidas e o genocídio envolvidos na Revolução dos Bolcheviques e no Estalinismo causou
terríveis perturbações que ecoam até hoje. Estes eventos envolveram os massacres da maior parte do

clero Ortodoxo Russo, juntamente com padres, freiras, ministros e rabinos de muitas outras crenças e
denominações. Estes eventos resultaram também da campanha constante para eliminar a Igreja Católica
de rito Bizantino e os membros do seu clero. Nossa Senhora de Fátima tem amor pela Rússia e pede-nos
que tenhamos também amor pela Rússia. Nós rezamos pela expansão da missão da Igreja Católica na
Rússia. Nós rezamos juntos pela canonização do Padre Walter Ciszek, SJ (1904-1984) que foi um
missionário de ligação entre a Rússia e os Estados Unidos. No seu livro “He Leadeth Me”, o Padre Ciszek
diz: “O meu objetivo em permanecer na Rússia foi sempre o mesmo desde o início: ajudar as pessoas a
encontrarem Deus e alcançarem a vida eterna”.
Uma vez que celebramos o centésimo Aniversário de Nossa Senhora de Fátima, pedimos a graça de
vivermos a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Que a memória do “Milagre do Sol” nos conduza nesta
época Pascal ao Coração e Feridas Gloriosas do Filho Nascido de Maria.
Visto que vos peço que rezem o terço diariamente durante o mês de maio, eu rezá-lo-ei todos os dias por
vós, pelas vossas famílias e por toda a Igreja de Rockville Centre. As graças e milagres que têm fluido das
aparições de Maria em Fátima reavivem em nós o profundo desejo de santidade e um desejo profundo em
partilhar a nossa fé Católica de forma humilde e misericordiosa com todos aqueles que conhecemos.

Que Nossa Senhora de Fátima reze por nós e interceda pelo enorme crescimento missionário para a Igreja
de Rockville Centre.

Com carinho Cristão,

O bispo de Rockville Centre

