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Pedro Vaz Patto

justiceiro de Deus pronto a castigar, 
uma Maria melhor do que Cristo, 
visto como Juiz impiedoso; mais 
misericordiosa que o Cordeiro imo-
lado por nós». E clarificou o sentido 
da valorização do sofrimento (que 
também serve a alguns para criticar 
tais “caricaturas”). Disse aos doentes: 
«... O Senhor sempre nos precede: 
quando passamos através dalguma 
cruz, Ele já passou antes. Na sua Paixão, tomou sobre Si todos 
os nossos sofrimentos. Jesus sabe o que significa o sofrimento, 
compreende-nos, consola-nos e dá-nos força, como fez a São 
Francisco Marto e a Santa Jacinta, aos Santos de todos os 
tempos e lugares».   
Seria bom que a visita do Papa Francisco e a sua mensagem 
não fossem rapidamentre esquecidas, reduzidas a um momen-
to fortemente emotivo, mas passageiro (a comunicação 
social, como faz parte das suas “regras”, passou a falar, logo 
a seguir, das vitórias do Benfica no campeonato e da canção 
portuguesa no Eurofestival). A mensagem de Fátima é, para 
todos, um apelo à conversão: não pode deixar a vida das 
pessoas igual, na relação com Deus e também com o próximo 
(se deixasse, teriam razão os seus críticos). E a mensagem que 
nos deixou o Papa Francisco em Fátima é também um apelo 
à conversão. Podemos resumir tal apelo com as palavras finais 
da sua homilia do dia 13 de maio, dirigidas à Igreja (não só a 
sua hierarquia):
«Sob a proteção de Maria, sejamos, no mundo, sentinelas da 
madrugada que sabem contemplar o verdadeiro rosto de Jesus 
Salvador, aquele que brilha na Páscoa, e descobrir novamente 
o rosto jovem e belo da Igreja, que brilha quando é missioná-
ria, acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e rica no amor». •

C
om alguma surpresa (pela positiva) tenho lido comen-
tários a respeito do centenário das aparições de 
Fátima. Não deixa de haver quem continue a apontar 

as limitações deste incomparável fenómeno de religiosidade 
popular. Mas, de um modo geral, cada vez mais se reconhece 
como está profundamente enraizado entre os portugueses. 
Um cineasta agnóstico chegou a dizer que uma peregrinação 
a Fátima (a pé) é o que há de mais genuinamente português. 
Cem anos depois, o culto a Nossa Senhora de Fátima perma-
nece para além das profundas transformações sociais, políticas 
e culturais que conheceu o nosso país. Pessoas de todas as 
idades e condições sociais e culturais continuam a rumar até 
Fátima. Como o fizeram às centenas de milhar no passado dia 
13 de maio.
Mas a mensagem de Fátima é cada vez mais universal. 
Estavam presentes peregrinos de cinquenta e cinco países 
na peregrinação de 13 de maio. Comovi-me quando aí ouvi 
grupos de Hong-Kong e da Coreia a cantar o “Avé de Fátima” 
nas suas línguas. Compreende-se que num dos habituais cân-
ticos das celebrações se fale de Maria, já não como “rainha de 
Portugal” (que também é), mas como “rainha universal” (como 
é, na verdade, desde sempre).
A fugaz visita do Papa Francisco, como peregrino, a Fátima 
também não deixou ninguém indiferente, católicos e não 
católicos, crentes e não crentes. Os repórteres televisivos pare-
ciam rivalizar em entusiasmo pela autenticidade do testemu-
nho de humildade, solicitude e ternura deste Papa, que fascina 
pessoas de todos os quadrantes.
A mensagem que o Papa nos deixou ajuda a compreender 
melhor a mensagem de Fátima, depurando-a daquilo a que 
um jormalista chamou «as suas caricaturas». Como quando 
disse que Maria não é «“uma Santinha” a quem se recorre 
para obter favores a baixo preço», ou quem «segura o braço 
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