Our Lady of Fatima Church
28a Domingo do Tempo Comun
28th Sunday in Ordinary Time
Ia Leitura: First Reading:
Isaias / Isaiah 25:6-10a
IIa Leitura: Second Reading:
Filipenses/Philippians 4:12-14,19-20
Evangelho: Gospel:
Mateus / Matthew 22:1-14

COLETAS-COLLECTIONS

Semana Passada/Last Week
Outubro/October 7-8, 2017
1 Coleta/Collection
2nd Coleta/Collection
Nª Srª de Fátima
Necessidades de Paroquia
Our Lady of Fátima
Parish Needs Fund
st

$1,573

Esta Semana/This Week

$1,187

Outubro/October 14-15, 2017
1st Coleta/Collection
Nª Srª de Fátima
Our Lady of Fátima

Próxima Semana/Next Week
Outubro/October 21-22, 2017
st
1 Coleta/Collection
2nd Coleta/Collection
Nª Srª de Fátima
Domingo da Missão Mundial
Our Lady of Fátima
World Mission Sunday
The Peabody TRIAD has asked that we share Mayor
Bettencourt's invitation to attend the First Annual
Senior Appreciation Concert at Higgins Middle School
on Saturday, October 21. Tours at 10am, followed by
Concert with Peabody High School choirs at 11am.
Light lunch to follow, admission is FREE.
O Triad do Peabody pediu que compartilhássemos o
convite do Prefeito Bettencourt para participar do
Primeiro Concerto Anual de Apreciação na Escola
Intermediária de Higgins no Sábado, 21 de Outubro.
Guias às 10h, seguido do Concerto com os coros da
Escola Alta de Peabody às 11h. Almoço leve a seguir, a
admissão é GRATUITA.
THOUGHT FOR THE DAY / PENSAMENTO DO DIA
To discover whether people are of God, I have found no
better way than observing whether the say the Hail Mary
and the Rosary. Lord Jesus, let me realize that the Rosary
is a meditation on Your Holy Mysteries in company with
Your Mother. Help me to recite my Rosary daily. – St.
Louis Grignion de Montfort
Para descobrir se as pessoas são de Deus, tenho
encontrado nenhuma maneira melhor do que observar se
rezão a Ave Maria e o Rosário. Senhor Jesus, deixa-me
perceber que o Rosário é uma meditação sobre Seus
Santos Mistérios em companhia de Sua Mãe. Ajuda-me a
recitar meu Rosário diariamente. - São Luís Maria
Grignion de Montfort
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Prayer List
All sick parishioners
All sick priests
Ringo Sousa
Olivia Silva
Kelly Quadros
Emelia Isidro
Maria Gil
Daniel Conde
Leia Ribeiro
Fr. Fernando Monteiro Nursing Home Residents
Al Bucci
Jeanette Capela+
Mary Burke
London Mello
Marta Martins
José Lopes
Anthony Metrano
Dee Bernstrom
Joaquim Cabral
José Tavares
Frank Cappolino
Lucas Hernandez Frank Shute
Maria Lima
Kathy Cahill
Millie Zastowsky
Jefrey Santos
Laura Speliotis
Brandi Jackson
Manuel da Silva
Helda Medina
Ann Marie Couto
Terese Mynott
Greg Predki
Etelvina Silva
Sawas Jos. Demakes
Estefana Martinho Isabelina Santos
Carlos DeAlmeida
Belmira Martins
Helio Ortins
Manuel Bettencourt
Melissa DaSilva
Thomas Pimenta
Jimmy daSilva
Linda Hyde
Olga Alves
Maria Rodrigues
Aaron Heroux
Vanessa Hogu
Joseph DeCotis
Micheline Vareika Carlos Medeiros
Maria José Goncalves Francisco Sousa
Molly LeDuc
Maria Conceição Neves Cardoso Family
Maria Sousa
Manuel Silva
Leonardo DaSilva Joseph Costanza
Michelle Correnti
Tresa Leclerc
Fatima Ortins
João Goncalves
Donaria Romalho Maria Madalena
José Medeiros
Zelda Goncalves
Bill Gallant
Manuel Machado
Donna Stoven
Don White
Alexis Crisostomo
Matthew Marques Orlanda Reis
Arnoldo Alberto
Laura DeMaio
Anna Carroça
Manuel & Deolinda Sylvia Ann Wojca
Ilirio Costa
Manuel & Maria Augusta Paiva Maria Rita Manuel Felix
Fatima, Sergio e Rodney Soares
Darren Santos
Maria Frias Silva
Gabriella M. deOliveira
AnnMarie & Ruby Hill Luisa Amaral
João Martinho
Mikey Santos
Maria Carroça
Natalia DaSilva
Eulalia Aguiar
Belmira Santos
Maryanne Pierce
Manuel Cunha
Mildred Justo
Paula Cristina Silva
Maria de Lurdes Silveira
Maria Terra
Arlindo Santos
Maria Joaquina Cabral Manuel Furtado
Jacinto Figueiredo
Tammy Stevens
Benjamin West
Fernanda Sousa
Jennifer Desrosiers
Connie Cook
Fatima Bettencourt
Auzenda Alberto
Dorothy & Gary Tulchinsky
Maria Rosa
Manuel DaSilva
Maria Lucinda daSilva Renie Houlden
If you have any changes to this list, please let us know.
Se tiver quaisquer alterações nesta lista, por favor avise-nos.

PRÓXIMOS EVENTOS:

UPCOMING EVENTS:

October 21/22 Bake Sale
Nov 4 & 5
Bazaar
The Portuguese School of Peabody began October 2.
Classes are held on Mondays and Tuesdays from 5:307:30pm at the Church. The registration fee is $25. Please
contact Rosa at 978-406-1047 or Ivone at 978-317-0184 or
at: escolaportuguesadepeabody@gmail.com.
A Escola Portuguesa de Peabody começou no dia 2 de
Outubro. As aulas são realizadas às Segundas e Terças
das 5:30 às 7:30pm da noite na Igreja. A taxa de inscrição
é $25. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a
Rosa no 978-406-1047 ou Ivone em 978-317-0184 ou de email: escolaportuguesadepeabody@gmail.com

There will be a Bake Sale on the weekend of October
21 & 22 to help defray the expenses of the upcoming
bazaar.
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Haverá uma Venda de Bolos no fim de semana de 21 e 22
de Outubro para ajudar a pagar as despesas do próximo
bazar.
St. Mary’s School in Lynn will host an Open House for
those interested in grades 6 – 12 on Sunday, October 22
from 12-2pm, and Tuesday, November 28 from 6–7:30pm.
For more information about Open House, “Spartan for a
Day” shadow program, and registration for the High
School Placement Test (for students entering Grade 9),
visit the website: www.stmaryslynn.com or contact the
Admissions Office at 781-586-2008.

Lembre-se das palavras do Padre Daniel - diariamente rezar
três Ave-Marias pelas vocações sacerdotais da NOSSA
paróquia!

A Escola de Santa Maria em Lynn vai hospedar uma Casa
Aberta para os interessados nos graus 6ª a 12ª no
Domingo 22 de Outubro das 12-2pm e Terça-feira, 28 de
Novembro as 6-7: 30pm. Para obter mais informações
sobre a Casa Aberta, programa “Spartan for a Day” e
registro para o High School Placement Test (para
estudantes que entraram no grau 9º ano), visite o site:
www.stmaryslynn.com ou entre em contato com o
escritório de Admissões em 781-586 -2008.

Reze por nossos militares. Lembre-se dos nossos
militares nas vossas orações! Reze por: Sgt. Shelly
DelloIacono, Gregory Gratiano, Alex St. Pierre, Andrew
Maio, Alex Ortins, Steven Goodridge e Marc E.
Rodrigues-Davis.

Mass Intentions / Intenções de Missa
Dias de Semana
Requisitado/Requested:
Segunda-feira/Monday - 9:00AM
10/16
Almas do Purgatorio
Terça-feira/Tuesday
Nao havera Missa / No Mass

10/17

Quarta-feira/Wednesday
Nao havera Missa / No Mass
Antonio Sousa

10/18
Delminda Sousa

Quinta-feira/Thursday
Nao havera Missa / No Mass
Sexta-feira/Friday - 6:00 PM
Ernesto Esteves Pinto
Sábado/Saturday - 9:00 AM
Maria Elisabete Lonergan
Antonio Felix e Rosa Morais

10/19
10/20
esposa e filhos
10/21
Geraldina Felix
Geraldina Felix

5:00 PM
Jose Felizardo – 30º dia

familia

Sunday/Domingo
10/22
9:00 AM Missa em Ingles / English Mass
Alice (Perley) Stockdale
& son Branden – 1o anniv.
Frank L. Perley Jr
Aciolino Machado
esposa e filhos
Manuel H Cunha
wife and sons
11:30 AM – Missa em Português/Portuguese Mass
Cliff Brasil
Rosa Machado
Iduina Q. Silva – 7º anniv. Odelta Bettencourt e familia
Maria Medeiros
Maria daLuz Soares
Ernesto Esteves Pinto
esposa e filhos
Joao Espinola dos Anjos
Billy e Fatima Aguiar
Micahel Espinola
Maria Vaz
6:00 PM – Missa em Português/Portuguese Mass
Mass for all parishioners
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Remember the words of Fr. Daniel – daily pray three Hail
Marys for priestly vocations from OUR parish!
Pray for our military. Remember our service men and
women in your daily prayers! Pray for: Sgt. Shelly
DelloIacono, Gregory Gratiano, Alex St. Pierre, Andrew
Maio, Alex Ortins, Steven Goodridge and Marc E.
Rodrigues-Davis.

Greetings to Newcomers, Visitors and Parishioners: We
welcome you to Our Lady of Fatima Parish. If you would
like more information about entering more fully into our
parish life and ministry, please complete the following
and put it in the offertory basket.
Saudações aos recém-chegados, visitantes e
paroquianos: Convidamos a Paróquia de Nossa Senhora
de Fátima. Se quiser obter mais informações sobre como
inserir mais plenamente em nossa vida paroquial e
ministério, por favor preencha o seguinte e coloque-o no
cesto do ofertório.
I would like / Gostaria:
 to become a Parishioner / para tornar-me um
paroquiano
 to change my address / para mudar o meu endereço
 to receive offertory envelopes / para receber envelopes
do ofertório
 to let the parish know of someone who is ill or
homebound and would like to receive Communion /
para deixar a paróquia sabe de alguém que está
doente e não sai de casa e gostaria do receber a
Comunhão
Name/Nome:
Address/ Endereço:
Phone / Telefone:
Email:
Anniversary Mass with Cardinal Seàn O’Malley, O.F.M.
Cap. for Couples celebrating their 25th & 50th Wedding
Anniversary on November 19, at 3pm at Holy Name
Church, West Roxbury. To register, contact Family Life
Director, Liz Cotrupi at 617.746.5801 or visit:
www.BostonCatholic.org/WeddingAnniversaryMass
Missa de Aniversário com o Cardeal Seàn O'Malley,
O.F.M. Cap. para Casais que comemoram seu 25º e 50º
aniversário de casamento no dia 19 de Novembro, às 15
horas da Holy Name Church, West Roxbury. Para se
inscrever, entre em contato com o Diretor de Vida
Familiar, Liz Cotrupi, em 617.746.5801 ou visite:
www.BostonCatholic.org/WeddingAnniversaryMass
14 e 15 de Outubro, 2017
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Have you considered “adopting a Carmelite Sister”?
Já considerou "adotar uma Irmã Carmelita"?
Pope John XXIII High School in Everett is hosting annual
Open Houses on Sunday, October 22 from 11am - 1pm
and on Thursday November 9 from 5 - 6:30pm. Meet the
faculty & administration, tour the school, learn about our
academic and athletic programs for grades 8-12. For more
information, please contact Mrs. McKanas, director of
admissions at 617.389.0240 x1900.
A Escola do Papa João XXIII em Everett hospeda as Casas
Abertas anuais no Domingo 22 de Outubro das 11h às
13h e na Quinta-feira, 9 de Novembro as 5 - 6:30 da tarde.
Conheça a faculdade e administração, visite a escola,
aprenda sobre nossos programas acadêmicos e atléticos
para os graus 8-12. Para mais informações, entre em
contato com a Sra. McKanas, diretora de admissões em
617.389.0240 x1900.
The North Shore Center for Hoarding & Cluttering is a
program of North Shore Elder Services. If you have a
family member or friend whose possessions are taking
over their home, causing safety issues, or affecting your
relationship with them, register for 4-week group of the
Friends and Family of Clutterers Group. Beginning
Monday, October 16, from 6-7:30pm. $40 for the series.
Sessions are held at the offices of North Shore Elder
Services, 300 Rosewood Drive, Suite 200, in Danvers.
Pre-registration is required. For more information or to
register, please contact Eileen Dacey, LCSW at 978-6242207 or edacey@nselder.org.
O Centro de Costa Norte para Acúmulo & Desordem é
um programa da Serviços de Idosos de Costa Norte. Se
tem um membro da família ou amigo cujas pessoas estão
assumindo sua casa, causando problemas de segurança
ou afetando seu relacionamento com eles, inscreva-se
para o grupo de 4 semanas do Grupo Amigos e Famílias
de Desordems. A partir de Segunda-feira, 16 de Outubro,
das 6-7: 30h. $40 para a série. As sessões são realizadas
nos escritórios da Serviços de Idosos de Costa Norte, 300
Rosewood Drive, Suite 200, em Danvers. É necessário um
pré-registro. Para mais informações ou para se registrar,
entre em contato com Eileen Dacey, LCSW em 978-6242207 ou edacey@nselder.org.
Bishop Fenwick Open House 2017: Bishop Fenwick High
School invites you to their Open House on October 18
from 6:30pm-8:30pm. Fenwick is a co-educational, 9-12
Catholic High School located in Peabody, MA. Find out
more at Fenwick.org.
Casa Aberta de Bispo Fenwick 2017: Escola Secundaria
Catolica de Bispo Fenwick convida a todos para a sua
Casa Aberta em 18 de Outubro das 18h30 às 20h30.
Fenwick é uma escola Catolica de colégio educacional, 912, localizado em Peabody, MA. Saiba mais no
Fenwick.org.
The United Polish Organizations of Peabody invite you to
celebrate Kosciuszko 200 on Tuesday, October 17 at 9am
at City Hall in Peabody. General Kosciuszko fought for
liberty in Poland and the United States. Join in the 200th
commemoration of his passing.
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Bring them home: The Readings today remind us of
the generosity of God who provides for us “a feast of
rich food…” We are so fortunate to be able to gather
at the altar of the Lord to receive the Body of Christ in
Holy Communion. This simple but rich food nourishes
our lives giving us all that we need to be the body of
Christ for others. This week, pray for the grace to
extend an invitation to someone to “come to the feast”
and join you at Holy Mass every Sunday and Holy Day!
Traga-os para casa: As Leituras de hoje nos lembram
da generosidade de Deus que nos fornece "um
banquete de comida rica ..." Temos a sorte de poder
nos reunir no altar do Senhor para receber o Corpo de
Cristo na Sagrada Comunhão. Este alimento simples,
mas rico, nutre nossas vidas, dando-nos tudo o que
precisamos para ser o corpo de Cristo para os outros.
Esta semana, reze pela graça de estender um convite
para que alguém "venha à festa" e se junte a ti na
Santa Missa todos os Domingos e Festas de Guarda!
Sweater Drive: Conway, Cahill-Brodeur Funeral Home
is collecting new and gently-used sweaters in all sizes
and donating them to local charities. Sweaters can be
dropped off at the funeral home at 82 Lynn St,
Peabody between October 23 and December 1. For
more information, call Mike at the funeral home at 978531-0472.
Recurso de Suéter: Conway, Cahill-Brodeur Funeral
Home está colecionando suéters novas e suavemente
usadas em todos os tamanhos e doando-as para
instituições de caridade locais. As suéters podem ser
deixadas na casa funerária no 82 Lynn St, Peabody
entre 23 de Outubro e 1 de Dezembro. Para mais
informações, chame Mike na funerária no 978-5310472.
As Organizações Polonesas Unidas da Peabody
convidam a comemorar o “Kosciuszko 200” na Terçafeira, 17 de Outubro, às 9h, na Camara de Peabody. O
General Kosciuszko lutou pela liberdade na Polônia e
nos Estados Unidos. Participe da 200ª comemoração
de sua morte.
Next week, we will celebrate World Mission Sunday.
Each year, the entire Church is invited to support the
young mission dioceses in Africa, Asia, the Pacific
Islands, and parts of Latin America and Europe, where
priests, religious and lay leaders serve the poorest of
the poor. Please give generously so the Roman
Catholic faith can be spread throughout the world.
Na próxima semana, vamos comemorar o Domingo da
Missão Mundial. Todos os anos, toda a Igreja é
convidada a apoiar as jovens dioceses missionárias na
África, Ásia, Ilhas do Pacífico e partes da América
Latina e Europa, onde sacerdotes, líderes religiosos e
leigos servem os mais pobres dos pobres. Por favor,
dê generosamente para que a fé Católica Romana
possa se espalhar por todo o mundo.
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12 More Surprising and Little-Known Facts on Fatima –
excerpts from an article by Joseph Pronechen taken from
National Catholic Register, Feb. 17, 2017
While the main message of Fatima is most important for
us to follow, there are many fascinating facts tied into
Fatima that can be recalled for this 100th Anniversary. As
St. John Paul II said after he was seriously wounded on
May 13th, 1981, the Fatima message is “more important
now than it was in 1917.” When Pope Emeritus Benedict
XVI celebrated Mass in Fatima in 2010, he said, “We
would be mistaken to think that Fatima’s prophetic
mission is complete.” With this in mind, here are 12 more
fascinating or little-remembered facts about Fatima:
1. On the 50th anniversary of the apparitions, May 13,
1967, Pope Paul VI was the first pope to make a
pilgrimage to the place of the apparitions in Fatima.
2. Sister Lucia describes Jacinta as “always serious and
reserved, but friendly. Jacinta was never afraid to
reprimand anyone who would do or say inappropriate
things, telling them, “Don’t do that, for you are
offending the Lord our God, and He is already so much
offended!”
3. Dr. Branca Paul, Sister Lucia’s physician states, “It was
amazing that she was so normal, simple, and humble.
Her infectious joy made everyone happier." This even
though she would suffer for the sake of the conversion
of sinners.
4. Lucia was told by the Blessed Mother she would stay
to spread the message of Fatima. On March 25, 1948,
she entered the Carmelites. This was the traditional
date of the Feast of the Annunciation, and that year it
fell on Holy Thursday — the same liturgical day on
which she was born.
5. On her entrance into Carmel, her full religious name
was Sister Maria Lucia of Jesus and of the Immaculate
Heart. Her room was dedicated to the Immaculate
Heart of Mary with a sign above the door. “My
Immaculate Heart will be your refuge.”
6. Sister Lucia had a statue of Our Lady of Fatima that
was a gift to her from John Paul II in 2003.
7. Lucia saved two children from drowning. The mothers
did not know how to thank me. ‘You have to thank the
Virgin that was here and not me,’ she told them, to
instill in them devotion to Our Lady.
8. Francisco was 9 when the apparitions began on May
13. He preferred to be alone to pray, sacrifice, and
contemplate once the apparitions began. He wanted
to always console our Lord who he said was so sad
because of so many sins. He would tell Lucia to go to
school but he would stay in church “close to the
Hidden Jesus. It’s not worth my while learning to read,
as I’ll be going to Heaven very soon.”
9. Lucia revealed that Our Lord told her, “I want my
whole Church to acknowledge the consecration of
Russia as a triumph of the Immaculate Heart of Mary,
in order to later extend its devotion alongside devotion
to my Sacred Heart.”
10. The first attempt to consecrate Russia as requested by
Our Lady came on October 31, 1942, by Pope Pius XII.
The Holy Father made the consecration to the
Immaculate Heart of Mary, but it was not done in
union with all the bishops in the world.
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11. While in a Lisbon institute for exceptionally ill
children, Jacinta received visits from our Lady.
Jacinta’s insights were recorded at the time. Some of
them are:
• The sins which cause most souls to go to hell are
the sins of the flesh.
• Fashions will much offend our Lord. People who
serve God should not follow fashions. The Church
has no fashions. Our Lord is always the same.
• The sins of the world are very great.
• If men knew what eternity is, they would do
everything to change their lives.
• People are lost because they do not think of the
death of our Lord, and do not do penance.
• Many marriages are not of God, and do not please
our Lord.
• Wars are the punishments for sin.
• Our Lady cannot at present avert the justice of her
Son from the world.
• Penance is necessary. If people amend their lives,
our Lord will even yet save the world, but if not,
punishment will come.
• You must pray much for sinners, and for priests
and religious. Priests should concern themselves
only with the things of the Church.
• Priests must be very, very pure.
• Disobedience of priests and religious to their
superiors displeases our Lord very much.
• Heaven forgive those who persecute the Church of
Christ.
• If the government would leave the Church in peace
and give liberty on, it would have God's blessing.
On Christian virtues:
• Mother, fly from riches and luxury.
• Love poverty and silence.
• Have charity, even for bad people.
• Do not speak evil of people, and fly from evil
speakers.
• Mortification and sacrifice please our Lord.
• Confession is a sacrament of mercy, and we must
confess with joy and trust. There can be no
salvation without confession.
• The Mother of God wants more virgin souls bound
by a vow of chastity.
• To be pure in body means to be chaste, and to be
pure in mind means not to commit sins; not to look
at what one should not see, not to steal or lie, and
always to speak the truth, even if it is hard.
• Doctors do not know how to cure people properly,
because they have not the love of God.
When asked, who taught you these things? She
answered, Our Lady, but some of them I thought out
myself. I love to think.” The Queen of Heaven was asking
for penance in reparation of those sins.
12. Sister Lucia was frustrated when people wanted to
focus on the miracles and secrets”. She used to say,
'The miracles and secrets aren't important. We must
concentrate on Our Lady's message. Live the Ten
Commandments. That's what's important.' They only
concern themselves with what is left to be said,
instead of complying with the request that was prayer
and penance!”
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12 Fatos mais surpreendentes e pouco conhecidos sobre
Fátima- excertos de um artigo de Joseph Pronechen retirado
do jornal National Catholic Register, 17 de Fev. de 2017

Enquanto a principal mensagem de Fátima é muito
importante para nós seguir, há muitos fatos fascinantes
ligados a Fátima que podem ser lembrados para este 100º
aniversário. Como disse São João Paulo II depois de ser
gravemente ferido em 13 de Maio de 1981, a mensagem
de Fátima é "mais importante agora do que em 1917".
Quando o Papa Emérito Bento XVI celebrou a Missa em
Fátima em 2010, ele disse: "Nós seria confuso pensar que
a missão profética de Fátima está completa. "Com isso
em mente, aqui estão 12 fatos mais fascinantes ou pouco
lembrados sobre Fátima:
1. No 50º aniversário das aparições, 13 de Maio de 1967,
o Papa Paulo VI foi o primeiro papa a fazer uma
peregrinação ao lugar das aparições em Fátima.
2. Irmã Lúcia descreve Jacinta como "sempre séria e
reservada, mas amigável. Jacinta nunca teve medo de
repreender qualquer um que faria ou dissesse coisas
impróprias, dizendo: "Não faça isso, porque está
ofendendo o Senhor, nosso Deus, e Ele já está tão
ofendido".
3. Dr. Branca Paul, o médico da Irmã Lucia afirma: "Foi
incrível que ela fosse tão normal, simples e humilde.
Sua alegria infecciosa fez todos mais felizes." Isso,
mesmo foi a razão porque ela sofresse por causa da
conversão dos pecadores.
4. Lúcia foi informada pela Santíssima Mãe que ficaria
neste mundo para espalhar a mensagem de Fátima.
Em 25 de Março de 1948, ela entrou nos Carmelitas.
Esta foi a data tradicional da Festa da Anunciação, e
nesse ano caiu na Quinta-feira Santa - o mesmo dia
litúrgico em que ela nasceu.
5. Em sua entrada no Carmelo, seu nome religioso
completo era Irmã Maria Lucia de Jesus e do
Imaculado Coração. Seu quarto foi dedicado ao
Imaculado Coração de Maria com um sinal acima da
porta. "Meu Imaculado Coração será seu refúgio".
6. Irmã Lúcia tinha uma estátua de Nossa Senhora de
Fátima que lhe foi uma oferta de João Paulo II em 2003 .
7. Lucia salvou dois filhos do afogamento. As mães não
sabiam como me agradecer. "Tem que agradecer à
Virgem que estava aqui e não a mim", disse ela, para
incutir na devoção a Nossa Senhora.
8. Francisco tinha 9 anos quando as aparições começaram
no 13 de Maio. Ele preferiu estar sozinho para rezar,
sacrificar e contemplar uma vez que as aparições
começaram. Ele queria consolar sempre nosso
Senhor, que ele disse que estava tão triste por causa
de tantos pecados. Ele dizia a Lucia para ir à escola,
mas ele ficaria na igreja "perto do Jesus Escondido no
Sacrario". Não vale a pena enquanto aprendo a ler, já
que vou ao Céu muito cedo".
9. Lucia revelou que Nosso Senhor lhe disse: "Quero que
toda a minha Igreja reconheça a consagração da
Rússia como um triunfo do Imaculado Coração de
Maria, para depois prolongar sua devoção ao lado da
devoção ao meu Sagrado Coração".
10. A primeira tentativa de consagrar a Rússia, conforme
solicitado por Nossa Senhora, chegou em 31 de
Outubro de 1942 pelo Papa Pio XII. O Santo Padre fez
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a consagração ao Imaculado Coração de Maria, mas não
foi feito em união com todos os bispos do mundo.

11. Enquanto estava em um instituto de Lisboa para
crianças excepcionalmente infantis, Jacinta recebeu
visitas de nossa Senhora. As idéias de Jacinta foram
registradas na época. Alguns deles são:
• Os pecados que fazem com que a maioria das almas
vao ao inferno pelos pecados da carne.
• As modas irão muito ofender o nosso Senhor. As
pessoas que servem a Deus não devem seguir as
modas. A Igreja não tem modas. Nosso Senhor é
sempre o mesmo.
• Os pecados do mundo são muito ótimos.
• Se os homens soubessem o que é a eternidade, eles
fariam tudo para mudar as suas vidas.
• As pessoas estão perdidas porque não pensam na
morte de nosso Senhor e não fazem penitência.
• Muitos casamentos não são de Deus, e não agradam a
nosso Senhor.
• As guerras são os castigos pelo pecado.
• Nossa Senhora não pode, no momento, evitar a justiça
de seu Filho do mundo.
• A penitência é necessária. Se as pessoas mudam as
suas vidas, nosso Senhor ainda salvará o mundo, mas,
caso contrário, o castigo virá.
• Deve rezar muito pelos pecadores e pelos sacerdotes e
religiosos. Os sacerdotes devem se preocupar apenas
com as coisas da Igreja.
• Os sacerdotes devem ser muito, muito puros.
• A desobediência dos sacerdotes e religiosos aos seus
superiores desagrada muito nosso Senhor.
• O Céu perdoa aqueles que perseguem a Igreja de Cristo.

• Se o governo deixasse a Igreja em paz e libertasse, teria
a benção de Deus.
Sobre as virtudes Cristãs:
• Mãe, voe das riquezas e do luxo.
• Ama a pobreza e silêncio.
• Tem caridade, mesmo para pessoas ruins.
• Não fale mal de pessoas, e voe de palestrantes malignos.

• Faça mortificação e sacrifício, pelo Senhor.
• A Confissão é um sacramento de misericórdia, e
devemos confessar com alegria e confiança. Não pode
haver salvação sem Confissão.
• A Mãe de Deus quer almas mais virgens vinculadas por
um voto de castidade.
• Ser puro em corpo significa ser casto, e ser puro em
mente significa não cometer pecados; não para ver o
que não se deve ver, não para roubar ou mentir, e
sempre para falar a verdade, mesmo que seja difícil.
• Os médicos não sabem como curar adequadamente as
pessoas, porque não têm o amor de Deus.
Quando perguntado, quem te ensinou essas coisas? Ela
respondeu, Nossa Senhora, mas alguns deles eu pensava
em mim próprio. Eu amo pensar. "A Rainha dos céus estava
pedindo penitência na reparação desses pecados.
12. Irmã Lúcia estava frustrada quando as pessoas queriam
se concentrar nos milagres e segredos. Ela costumava
dizer: "Os milagres e os segredos não são importantes.
Devemos nos concentrar na mensagem de Nossa
Senhora. Vive os Dez Mandamentos. Isso é o que é
importante. Eles apenas se preocupam com o que resta
dizer, em vez de cumprir o pedido que foi a oração e a
penitência!"
14 e 15 de Outubro, 2017

