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Uma vez chegados à última página de A Senhora de Maio – Todas as Perguntas sobre 
Fátima, deduz-se que se trata de uma publicação mansa, o que não significa que 
seja, no melhor dos sentidos, um livro pacífico. Cem anos volvidos após as aparições 
de Ourém, e a criação de um aparato religioso de exuberante envergadura, uma 
publicação como esta, que procura escutar interpretações recentes sobre os 
fundamentos deste tipo de mitologia, e abordar a pluralidade de olhares sobre o 
tema, sem enjeitar a perspectiva da crença, um livro como este cumpre o que há 
muito tem vindo a faltar: a tentativa de serenar ânimos tão diversos que vão deste o 
negacionismo escarninho de uns até ao fanatismo arcaico de outros, passando pelo 
vasto número daqueles que, do ponto de vista espiritual e teológico, gostariam de 
ver reaberta a questão. Questão importante, uma vez que na sua expressão mais 
disfórica Fátima passou a ser um dos elementos constitutivos do ethos nacional e 
representa para muitos uma das formas mais impressivas de nos inscrevermos no 
mundo, chegando a imagem da peregrinação de 13 de Maio a confundir-se com o 
retrato do nosso rosto antropológico enquanto povo.  

Sejamos francos, sejamos leais, e este livro é-o, sem dúvida. No plano das ideias, 
estamos perante a representação de uma mitologia complexa. O padre Manuel 
Antunes, eminente classicista, filósofo entre várias culturas, costumava definir 
«mito» de forma muito curiosa. Definia «mithós» como toda a narrativa cujo sentido 
e desenlace tendem para a transcendência. Semelhante interpretação enquadra-se 
perfeitamente no caso de uma história de crianças filhas de camponeses, que 
contam ter tido contacto directo com a figura da Virgem Maria. A narrativa dessas 
crianças não é muito diferente do descritivo feito por outros intérpretes de 
aparições, e tal como noutros casos, anteriores e posteriores, a comunicação com o 
sobrenatural envolve várias incomunicações, como sejam segredos que sobejam, 
palavras que nem todos ouvem da mesma forma, promessas veladas, e ainda a 
descrição de catástrofes para a Humanidade se não houver conversão e oração 
contínua. A Igreja sempre se tem mostrado reticente a este tipo de fenómenos, e à 
partida não descarta a hipótese de se tratar de disfunções psicológicas, imaginações 
exuberantes, efabulação de crianças e jovens motivados pela literatura religiosa, e 
pelas condições de isolamento onde normalmente esses factos ocorrem. Em geral, o 
triunfo da mensagem resultante dos aparecimentos vem a acontecer pela força da 
adesão popular, e a Igreja acaba por se vergar perante os fenómenos de crença 
colectiva, respeitando os sentimentos humanos que levam milhares de pessoas a 
peregrinar para manifestarem a sua fé em territórios transformados em altares, 
locais onde crêem  que o céu desceu à terra.  

Como se sabe, a História da Humanidade mostra quanto a desprotecção da 
divindade é bem mais legível do que a evidência do seu contrário. Ao mesmo tempo, 



a vida humana individual, sem a dimensão da transcendência, tende para uma 
interpretação de finitude que atraiçoa a sede de uma metafísica com sentido. 
Porque o silêncio de Deus só se abre para alguns, e raramente a experiência é 
descritível, quando sucede uma história como a de Fátima, é natural que a adesão 
seja manifesta. Neste caso concreto, acresce que a narrativa que dessa experiência 
sobeja, envolvendo a morte de duas crianças, mortes tão do seu tempo, e tão 
portuguesas, desencadeia os sentimentos de ternura e de pena que nutrimos por 
todas as crianças esfomeadas e desvalidas. Fátima impele para essa componente de 
compaixão humana que existe em nós, seja qual for o pretexto para que se exiba. O 
fenómeno de massas em que se tornou, mesmo à luz dos simples movimentos 
humanos de fraternidade e amor pelos outros, é compreensível. Compreende-se 
que os cristãos o respeitem e tantos a ele adiram. 

Mas existe o outro lado dos factos. Se é possível contar os peregrinos, os objectos de 
culto que circulam, e outros elementos quantificáveis, e sempre em número 
crescente, torna-se difícil avaliar quantos cristãos vêem, neste tipo de culto 
desencadeado pelas aparições, formas demasiado primitivas de adoração, gestos de 
reprodução analógica que dificilmente acolhem nas suas vidas. Nunca se poderá 
quantificar quantos cristãos, em vez de aderirem ao fenómeno de Fátima, imagem 
de um cais de embarque, como lhe chama frei Bento Domingues, se afastam, 
quando João Paulo II, num contexto de adoração à Senhora de Fátima, agradece de 
forma exuberante ter-lhe sido salva a vida, em contraste com o exemplo de Jesus 
Cristo, a pedra única e angular do edifício da religião cristã, que se deixou matar para 
criar a nova criatura, o homem novo, no dizer de São Paulo, aquele que eleva a 
figura da vítima ao patamar da redenção. Por alguma razão, vários dos 
intervenientes deste livro lembram que a figura da Virgem Maria, que assoma de 
passagem nos Evangelhos, não é o elemento fundador da religião cristã, ainda que 
reconhecendo a importância do papel que lhe foi sendo conferido, sobretudo, a 
partir do final da Idade Média, papel que tem vindo a manter-se e a reformular-se 
até aos nossos dias. 

Diante destas questões, os entrevistados para este livro revisitam de forma honesta, 
na diversidade de suas opiniões, os fundamentos da experiência acontecida há um 
século na Cova da Iria. Nenhum dos intervenientes, mesmo os claramente reticentes 
diante da narrativa das três crianças pastoras, põe em causa o papel que o culto 
moderno por Maria, a mãe histórica de Jesus, representa na modelação pacífica da 
religião cristã, em comparação com a dimensão máscula das outras duas religiões 
monoteístas cuja génese é comum. O que significa que este livro sugere a abertura 
de um processo de consideração intelectual sobre Fátima que falta fazer em 
Portugal, conforme D. Carlos Azevedo refere no seu depoimento, sem que isso 
implique  pôr em causa as questões centrais da fé, tal como os cristãos a vivem. 

Infelizmente, a incapacidade de retomar o debate, inquinado desde a primeira hora, 
pelas posições extremadas, ditadas pelo momento histórico por que passavam 
Portugal e a Europa na segunda década do século XX, trancou durante cem anos a 
possibilidade de aceder aos registos, às provas, e ao próprio testemunho da única 
vidente que diz ter visto, ouvido e dialogado, e que viveu até à velhice, retirada das 
situações de comunicação livre. O acesso a todo esse material, agora concluído, a 



edição crítica da documentação de Fátima, mostrará, por certo, até que ponto, 
aqueles que desejam crer, com fundamento,  numa história de razoável decifração 
metafísica, estarão dispostos a fazê-lo através do apuramento comparativo das 
fontes. António Marujo e Rui Paulo da Cruz rodam a chave no sentido certo. Oxalá 
este livro, que recolhe de forma criteriosa, ao mesmo tempo, testemunhos pessoais 
comoventes como são os de João Marto e Maria do Rosário, e outros estéticos e 
místicos como o do artista plástico Robert Schad, contextualizações históricas 
importantes como as de Luciano Cristino e António Matos Ferreira, ou as 
interpretações de Peter Knauer e Mihály Szentmártoni, oferecendo aos leitores vinte 
olhares contemporâneos sobre o fenómeno, oxalá possa abrir o capítulo de uma 
discussão que convém ser serena na forma, mas por certo não poderá evitar a 
contradição, o debate e o confronto aberto das ideias em face da crença. Debate 
que sempre ultrapassa os níveis da razão e da ciência – mas não as ignora –, esse 
patamar de confronto delicado tão difícil de alcançar em Portugal.  

Os autores deste livro, cuja génese os próprios explicam, foram cuidadosos. Fica 
claro que não pretendem infringir os limiares das convicções religiosas de quem quer 
que seja ao colocarem todas as perguntas sobre Fátima, antes através delas parecem 
sugerir que se deve abrir um dossier fechado até aos nossos dias. Ao fim e ao cabo, 
parecem pretender convocar os dados do discernimento neste novo tempo, um 
tempo varrido por fanatismos tão brutais, quando alimentado pela irracionalidade e 
pelo dogmatismo dos livros únicos. Os caminhos que vão dar a Fátima só se 
aprofundarão, e alargarão num futuro próximo, se sobre o que aconteceu, na Cova 
da Iria entre Maio e Outubro de 1917, os verdadeiramente interessados aí 
regressarem limpos de preconceitos, e abertos ao amplo entendimento entre 
humanos. É para a batalha da inteligência, suas potencialidades e limites, quando 
está em causa o indizível, que aponta este livro. Ainda bem que surge, nesta hora 
certa. 
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