UM CAMINHO SOB O OLHAR DE MARIA
1 - O título da obra, agora publicada, sobre a Irmã Maria Lúcia de Jesus e do
Coração Imaculado, O. C. D., é inspirado no do seu mais longo escrito autobiográfico,
guardado no arquivo do Carmelo de Santa Teresa de Coimbra: O meu caminho.
2 - Apesar da preocupação constante que a Irmã Lúcia teve de viver escondida
dos olhares do mundo, a sua grande longevidade de quase cem anos, oitenta dos quais,
como religiosa, tornou-a muito conhecida, entre os personagens mais notáveis que
viveram no seu tempo, principalmente pelos acontecimentos em que foi interveniente,
desde a sua infância até ao último dia, a 13 de Fevereiro de 2005.
3 - No prefácio desta biografia, D. Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra, assinala
precisamente a importância desta religiosa para Portugal, para a Igreja e até para o
mundo, e sublinha que “as referências ao Santo Padre e aos seus sofrimentos, já nas
aparições, bem como a revelação da terceira parte do chamado Segredo de Fátima, e os
acontecimentos dramáticos vividos pela Igreja no final do segundo e início do terceiro
milénio, não nos permitem ignorar a Irmã Lúcia”. Além das “Memórias” e dos “Apelos
da Mensagem de Fátima”, esta biografia “fornece-nos uma perspectiva mais abrangente
da personalidade da Irmã Lúcia”. D. Virgílio espera que “ajude todos os seus leitores a
colher os distintivos essenciais da vida da Irmã Lúcia: o amor de Deus, a devoção filial
a Nossa Senhora, a fidelidade incondicional à Igreja e o empenho pela salvação da
humanidade perdida”. “Afinal, a mensagem de Fátima, segundo a sua interpretação, a
sua vivência e o seu testemunho, actualiza o convite à conversão, leva ao anúncio da
Boa Nova da salvação de Jesus Cristo e impele todo o cristão a realizar o seu caminho
sob o olhar de Maria”.
4 - A autoria da obra, hoje lançada, é da responsabilidade das Irmãs do Carmelo
de Coimbra, que conviveram com ela, nas últimas dezenas de anos. Na breve
introdução, as autoras afirmam: “vamos acompanhá-la, no seu longo caminho, onde os
espinhos não faltaram, mas por onde correu em abundância, como água cristalina de
uma nascente, sempre em direcção ao mar, o amor que lhe deu força na sua passagem
pelo mundo, que para ela foi apenas o caminho para Deus”.
5 - A primeira parte, em seis capítulos, desde 1907 a 1925, assenta
essencialmente no que a Irmã Lúcia escreveu, sobre a sua infância (1907-1915), na 5ª e
6ª Memória; sobre as aparições do Anjo e de Nossa Senhora (1915-1917), na 1ª até à 4ª
Memória; e sobre o período que vai das aparições à sua despedida de Fátima (19171921) e aos tempos de educanda, no Instituto Van-Zeller ou Asilo de Vilar do Porto
(1921-1925), nas mesmas fontes referidas, em O meu caminho e em muitas narrativas
orais, recolhidas pelas Irmãs.
6 - A segunda parte, constituída pelos capítulos 7 a 17, subdivide-se em dois
períodos: a Irmã Maria das Dores, religiosa da Congregação de Santa Doroteia (19251948) e a mesma Irmã, religiosa da Ordem das Carmelitas Descalças (1948-2005), com
os nomes de Maria do Coração Imaculado, ao tomar o hábito, e Maria Lúcia de Jesus e
do Coração Imaculado, desde a Profissão dos votos perpétuos. Esta segunda parte ocupa
metade da obra. As fontes para documentar esta parte são numerosíssimas: os
documentos oficiais, os seus próprios escritos autobiográficos, principalmente O meu

caminho, os interrogatórios oficiais e particulares, as narrativas orais coligidas pelas
Irmãs, muitíssimas cartas alguns poemas, e uma vasta bibliografia.
7 - Na terceira parte, as autoras descrevem os encontros da Irmã Lúcia com o
“Bispo vestido de branco”, nas pessoas de Paulo VI, Cardeal Albino Luciano (João
Paulo I), de João Paulo II e do Cardeal Joseph Ratzinger (Bento XVI) (capítulo 18); e os
seus últimos anos de vida, o falecimento e a trasladação dos seus restos mortais para
Fátima (1999-2006) (capítulo 19).
8 - Além dos Papas referidos e todos os outros que viveram no seu tempo (Pio
X, Bento XV, Pio XI, Pio XII e João XXIII), a Irmã Lúcia relacionou-se com muitos
bispos, sendo de destacar os de Leiria, de Tuy, de Valladolid, do Porto, de Coimbra, de
Lisboa e outros, e muitos sacerdotes, religiosos e religiosas, e o povo de Deus, em todo
o mundo, que acolheram a “Mensagem de Fátima”, recebida do Anjo e da Virgem
Maria, por ela e pelos seus primos, Francisco e Jacinta Marto: a história e a mensagem
de 1915 a 1917 e nos anos posteriores; o segredo, nas suas três partes; as devoções
decorrentes da mesma mensagem, especialmente a devoção do rosário e a dos primeiros
sábados de cinco meses seguidos, a consagração ao Imaculado Coração. Além do
fundamental, agora referido, o leitor desta obra encontrará muitos aspectos inesperados,
como o bom humor e alguma ironia, manifestados em tantas circunstâncias.
9 - Na conclusão, as autoras começam por dizer: “Foi com carinho de Irmãs que
percorremos, ao lado da Irmã Lúcia, o longo caminho da sua vida, iluminada pelo
profundo Amor a Nossa Senhora. Esse Amor, sempre lhe encheu e a prendeu
irresistivelmente ao Coração de Deus”. Terminam com uma citação da própria Irmã
Lúcia, escrita a 27 de Maio de 1972, a propósito de uma frase de uma prática de D.
Alberto Cosme do Amaral à comunidade de Coimbra (“Que a tua vida não seja estéril –
Deixa após de ti um rasto de luz e de fé”): “Quero que a minha vida seja um rasto de
luz que brilha no caminho dos meus Irmãos, indicando-lhes a fé, a esperança e a
caridade” (O meu caminho, III, p. 183) (p. 479), citação que pode ficar como síntese
desta maravilhosa obra.
10 - Junta-se um elenco de fontes e de bibliografia, com particular atenção para
os numerosos escritos da Irmã Lúcia, impressos ou ainda inéditos. Não podemos deixar
de fazer referência elogiosa às cerca de 250 fotografias, muitas das quais inéditas,
dispersas por todo o livro, duas das quais reproduzem, em fac-simile, escritos originais
da própria Irmã Lúcia (“A sós com Jesus Sacramentado”, O meu caminho, I, 139 (p.
251); “Obediência e Bênção do Céu”, sobre o dramatismo vivido na escrita da terceira
parte do segredo de Fátima, O meu caminho, I, 159-160 (p. 269).
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