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   Publicamos um texto de S.E.R. Fulton Sheen rela-
tivo ao significado de Fátima. Um nome de origem árabe 
e muçulmano, já que é o da própria filha de Maomé. 
Deus não faz nada sem razão, e a actualidade geopolíti-
ca poderia bem dar uma nova importância a este 
“detalhe”. 

Com a bênção, Pe. Samuel BON.   

 

O significado de Fátima 
 

 Maria, então, é 
para os muçulmanos a 
verdadeira Sayyida, ou 
Senhora. A única séria 
rival em seu credo se-
ria a filha do próprio 
Maomé, cujo nome é 
Fátima. Porém, depois 
da morte de Fátima, 
Maomé escreveu: 
“Sereis a mais bendita 
entre todas as mulheres 
do paraíso, depois de 
Maria”. Em uma vari-
ante do texto, Fátima 
diz: “Supero a todas as 
mulheres, excepto Ma-
ria”. 
 Isso nos leva a 
nosso segundo ponto: Por que a Santíssima 
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Caros amigos, 

  Lisboa 
Capela São Pio X 

 Fátima 
C. do Im. Coração de Maria 

Domingo 01/05  

São José,  Operário 

09:30 
10:30 
11:00 

Doutrina p/ jovens 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda 02/05  
Santo Atanásio 

18:30 
 

Terço 
 

  

Terça 03/05     
da Feria 

18:30 
 

Terço 
 

  

Quarta 04/05   
Vigília da Ascensão 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Quinta 05/05   
Ascensão de NSJC 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Sexta 06/05     
da Feria 

18:30 
19:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada + Hora Sta. 

  

Sábado 07/05  
Santo Estanislau 

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa rezada + medit. 

11.00 
11:30 

Terço e Confissões 
Missa rezada + medita-
ção dirigida 

Domingo 08/05  

dep. da Ascensão 

09:30 
10:30 
11:00 

Doutrina p/ jovens 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Segunda  09/05   
São Gregório N. 

18:30 
 

Terço 
 

07:30 Missa rezada 

Terça 10/05     
Santo Antonino 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Quarta 11/05   
S. Felipe e S. Tiago 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Quinta 12/05   
S. Nereu, Aquileu, 
Pancrácio e Domitila 

18:30 
19:00 

Terço 
Missa rezada 

  

Sexta 13/05      
São Roberto B. 

18:30 
 

Terço 
 

11.00 
11:30 

Terço e Confissões 
Missa rezada 

Sábado 14/05  
Vigília de Pentecos-
tes 

17:30 
18:30 
19:00 

Catequese p/ crianças 
Terço e Confissões 
Missa rezada 

  

Domingo 15/05  

Pentecostes  

09:30 
10:30 
11:00 

Doutrina p/ jovens 
Terço e Confissões 
Missa cantada 

17:30 
18:00 

Terço e Confissões 
Missa rezada 
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Mãe, no século XX, revelou-se na 
pequena aldeia de Fátima, para que 
todas as futuras gerações a conhe-
cessem como “Nossa Senhora de 
Fátima”? Já que nada acontece do 
céu sem a maior fineza de detalhe, 
creio que a Santíssima Virgem es-
colheu ser conhecida como “Nossa 
Senhora de Fátima” como promes-
sa e sinal de esperança para o povo 
muçulmano, e como que asseguran-
do-lhes que, uma vez que manifes-
tam tanto respeito para com ela, um 
dia aceitarão também a Seu Divino 
Filho. 
 A evidência para apoiar essa 
opinião se encontra no fato de que 
os muçulmanos ocuparam Portugal 
durante séculos. Quando, ao fim, 
foram expulsos, o último chefe mu-
çulmano tinha uma bela filha cha-
mada Fátima. Um jovem católico 
se apaixonou por ela e, por ele, ela 
não só permaneceu quando todos se 
retiraram, como também abraçou a 
Fé. O jovem esposo estava tão apai-
xonado por ela que mudou o nome 
do povoado onde vivia para Fátima. 
Portanto, o local onde a Virgem 
apareceu em 1917 tem uma cone-
xão histórica com Fátima, a filha de 
Maomé (e com a conversão dos 
muçulmanos). 
 
 A última prova da relação de 
Fátima e os muçulmanos é a recebi-
mento entusiástica que os muçul-
manos na África, na Índia e em ou-
tros lugares deram à imagem pere-
grina de Nossa Senhora de Fátima. 
Eles assistiram às cerimónias da 
Igreja em honra a Nossa Senhora e 
permitiram procissões religiosas, e 
até oração diante de suas mesqui-
tas. Em Moçambique, os muçulma-
nos que não se converteram come-

çaram a ser cristãos depois que se 
erigiu uma imagem de Nossa Se-
nhora de Fátima. 
 
Missão estratégica 
 
 Os missionários do futuro 
irão, cada vez mais, ver que o seu 
apostolado entre os muçulmanos 
terá êxito na medida em que procla-
mem Nossa Senhora de Fátima; 
Maria é o advento de Cristo, que 
traz Cristo ao povo antes que Cristo 
nascesse. No trabalho apologético, 
é sempre melhor começar com o 
que o povo aceita. Já que os muçul-
manos tem devoção à Virgem, nos-
sos missionários deverão se satisfa-
zer com o único facto de aumentar 
e desenvolver essa devoção com a 
plena consciência de que Nossa Se-
nhora conduzirá os muçulmanos 
pelo restante do caminho até Seu 
Divino Filho… Tal como os que 
perdem a devoção à Virgem per-
dem a fé na divindade de Cristo, 
aqueles que intensificam essa devo-
ção gradualmente adquirem fé na 
divindade de Cristo. 
 
 Muitos de nossos grandes 
missionários na África conseguiram 
quebrar o ódio amargo e os precon-
ceitos dos muçulmanos para com os 
Cristãos por meio de seus actos de 
caridade, escolas e hospitais. Ago-
ra, resta-nos tomar outro caminho: 
pegar o capítulo 41 do Corão e lhes 
demonstrar que foram retirados do 
Evangelho de Lucas, que Maria não 
poderia ser, mesmo aos olhos deles, 
“a bendita entre todas as mulheres 
do céu” se não tivesse dado à luz o 
Salvador do mundo. Se Judite e Es-
ter, do Antigo Testamento, prefigu-
ravam Maria, então pode ser que 

Fátima seja uma figura posterior 
de Maria. Os muçulmanos deverão 
ser preparados para conhecer que, 
se Fátima deve dar espaço à honra 
da Santíssima Mãe, é porque ela é 

diferente de todas as mães do 
mundo e que, sem Cristo, ela não 
seria nada. 
 

Arcebispo Fulton Sheen. 

Ao chegar o calor… lembremos esta frase importante de 
Nossa Senhora de Fátima.  

Sejamos verdadeiros filhos e filhas de Maria ! 


