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JACINTA MARTO, VIDE NTE DE FÁTIMA 

Em Aljustrel, pequeno lugar situado a cerca dum 
quilómetro de Fátima, a cuja paróquia pertencia, nas
ceu Jacinta a 11 de Março de 191 O. Seus pais cha
mavam-se Manuel Pedro Marta e Olímpia de Jesus. 

Era a mais pequenina dos três pastorinhos que 
viram Nossç:t Senhora no ano de 1917. Contava ape
nas sete anos de idade. 

Tinha uma inteligência lúcida e era leve e alegre 
como uma avezinha, sempre a correr, a saltar ou até 
a dançar. 

Os outros dois videntes eram a sua prima Lúcia, 
de dez anos, e seu irmão Francisco, dois anos mais 
velho do que ela. 

Os três costumavam entregar-se a jogos inocen
tes, próprios da sua idade, como por exemplo o das 
prendas e o da construção de casinhas rústicas e 
pequenas paredes . . .  

Quando se cansavam de brincar, Lúcia contava
-lhes histórias e contos que ouvia em casa às suas 
irmãs mais velhas. 

Mas o que mais agradava à Jacinta era ouvir o 
relato da Paixão do Senhor. 

Isto causava-lhe grande impressão e fazia-a ex
clamar: 
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-"Coitadinho de Nosso Senhor! Eu nunca mais 
hei-de cometer pecados, já que tanto o fazem sofrer!" 

Um dia, ela perdeu ao jogo e Lúcia mandou-lhe 
que desse um beijo ao Francisco. 

Ela perguntou-lhe porque é que não lhe mandava 
antes dar um beijo no crucifixo. 

- Está bem - respondeu Lúcia. Vai buscá-lo e 
traz-mo cá. 

Quando o teve no colo, disse-lhe: 
- Põe-te de joelhos e dá-lhe três beijos e três 

abraços. 
-Pois sim, disse ela, a Nosso Senhor dou todos 

os beijos e abraços que quiseres. 
Assim se revelam já os primeiros sintomas da 

grande sensibilidade religiosa da futura vidente de 
Nossa Senhora. 

Jacinta ficava encantada com o espectáculo do 
pôr do sol e, sobretudo, com o aparecer das estrelas 
no céu. 

Gostava mais da lua do que do sol, porque não 
queimava nem cegava. Chamava-lhe a candeia de 
Nossa Senhora. 

Uma vez, na festa do Corpo de Deus, a irmã dei
xou-a ir na procissão, vestida de anjo, para com a 
Lúcia atirarem flores à passagem do Santíssimo Sa
cramento. Mas, por mais sinais que a prima lhe fizes-
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A Nosso Senhor dou todos os abraços 
e beijos que quiseres. 
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se para que lançasse as flores, nem uma só ela lan
çou .. . 

No final da procissão, Lúcia perguntou-lhe: 
- Porque não deitaste as flores a Jesus? 
- Porque não o vi. Tu viste-o? 
- Eu também não o vi. Mas tu não sabes que o 

Menino Jesus da Hóstia não se vê? Que só o rece
bemos na comunhão? 

-Então vou pedir à minha mãe que também me 
deixe ir comungar. 

-Sim, mas o sr. Prior não te vai dar a comunhão 
enquanto não tiveres dez anos. 

-Mas tu não os tens e já comungas . . .  
-É porque eu já sabia a doutrina toda e tu ainda 

não a sabes. 

* * * 

Tal como Lúcia, Jacinta conseguiu que a deixas
sem ir com o Francisco, a apascentar o pequeno re
banho da família ... 

Tinha uma predilecção especial pelos 
cordeirinhos, sobretudo pelos mais pequenos e mais 
brancos. 

Em certa altura, viu o Francisco no meio das ove
lhas, com um cordeirito ao colo. 
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Tinha uma predilecção especial pelos cordeirinhos, 
sobretudo pelos mais pequenos e mais brancos. 
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-Porque é que andas no meio das ovelhas? 
- Para imitar Nosso Senhor, como eu o vi num 

santinho que tenho lá em casa . . .  
Que inocência e que simplicidade a destes dois 

pastorinhos a quem em breve Nossa Senhora iria 
aparecer! 

Mas primeiro deram-se as aparições do Anjo que 
os haviam de preparar para o convívio com a "Se
nhora mais brilhante que o sol". 

JACINTA VÊ O ANJO DE PORTUGAL 

Com as três aparições do Anjo, pretendia Nosso 
Senhor preparar a mente e o coração dos pastorinhos 
para os grandes acontecimentos que em breve iriam 
ter lugar. 

Era na primavera ou verão de 1916. As crianças 
guardavam os rebanhos numa propriedade da famí
lia da Lúcia. 

Tinham terminado a reza do terço, quando viram 
que, por sobre as oliveiras, vinha na sua direcção um 
jovem de extraordinária beleza, transparente como 
um cristal. 

Quando chegou junto deles, disse: 
-Não tenham medo. Eu sou o Anjo da Paz. Rezai 

comigo. Que fazeis? Orai, orai muito. 
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E ajoelhando-se, incHnou a fronte até ao chão, 
repetindo por três vezes: 

-"Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. 
Peço-Vos perdão para os que não crêem, não ado
ram, não esperam e não Vos amam". 

Depois, erguendo-se, acrescentou: 
-"Orai assim. Os Corações de Jesus e de Maria 

estão atentos á voz das vossas súplicas." 
Dito isto, desapareceu. 
Outra vez, durante a sesta, estando as crianças a 

brincar no quintal da Lúcia, de repente vêem o Anjo 
que lhes disse: 

-"Que fazeis? Orai, orai muito. Os Corações de 
Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de miseri
córdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações 
e sacrifícios". 

-"Como havemos de nos sacrificar?-pergun
tou a Lúcia. 

- "De tudo o que puderdes oferecei a Deus sa
crifícios de reparação pelos muitos pecados com que 
Ele é ofendido, e pedindo pela conversão dos peca
dores. Atraí assim a paz para a vossa pátria. Eu sou 
o seu Anjo da Guarda, o Anjo de Portugal. Sobretu
do, aceitai e suportai com submissão os sofrimentos 
que o Senhor vos enviar". 

Foi esta a segunda aparição do Anjo. 

10-

A terceira seria algum tempo depois. 
Desta vez, pelo fim do verão ou princípio do outo

no de 1916, andavam os pastorinhos com as ove
lhas próximo da Loca do Cabeça. Rezaram com os 
rostos por terra a oração que o Anjo lhes tinha ensi
nado: "Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos, 
etc". 

De repente, vêem sobre eles uma luz desconhe
cida. Ergueram-se e viram então o Anjo que trazia na 
mão esquerda um cálice, sobre o qual estava 
suspensa uma Hóstia, da qual caíam algumas gotas 
de sangue para dentro do mesmo cálice. Depois, dei
xando o cálice no ar, ajoelhou-se junto deles e repe
tiu com eles por três vezes esta oração: 

-"Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito San
to, adoro-Vos profundamente e ofereço-Vos o 
preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade de 
Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da ter
ra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferen
ças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos 
infinitos do seu Santíssimo Coração e do Imaculado 
Coração de Maria, peço-Vos a conversão dos pobres 
pecadores". 

Depois, erguendo-se, tomou de novo nas mãos o 
cálice e a hóstia, deu à Lúcia a hóstia e dividiu o san
gue do cálice pelo Francisco e pela Jacinta. Ao mes-
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Quando rezavam com os rostos por terra, 
viram uma luz desconhecida ... Era o Anjo ... 

mo tempo, dizia: 
- "Tornai e bebei o Corpo e Sangue de Jesus 

Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingra
tos! Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus". 

Depois, de novo com o rosto por terra repetiu com 
os pastorinhos a oração "Santíssima Trindade", por 
três vezes. Depois, desapareceu. 

Os pastorinhos ficaram por muito tempo na mes
ma posição e repetindo a mesma oração. 

Escreveu mais tarde a Lúcia que "a força da pre
sença de Deus era tão intensa, que nos absorvia e 
nos aniquilava quase por completo. Parecia privar
-nos até do uso dos sentidos corporais por um gran
de espaço de tempo". 

Assim, o Senhor preparava aquelas inocentes 
criancinhas para a visita de Nossa Senhora poucos 
meses mais tarde, em Maio de 1917. 

JACINTA VÊ NOSSA SENHORA SEIS VEZES 

Quando se deram as aparições de Nossa Senho
ra, Jacinta tinha apenas sete arios de idade, pois nas
cera a 11 de Março de 191 O. Os outros dois videntes 
tinham respectivamente 1 O anos, a Lúcia, e 9 o Fran
cisco. 

Os três pastorinhos estavam já de algum modo 
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habituados a um ambiente sobrenatural que lhes ti
nha sido transmitido pelas anteriores aparições do 
Anjo. 

As aparições de Nossa Senhora deram-se na 
Cova da Iria, sempre por volta do meio-dia solar, e 
sobre uma azinheira de um metro, ou pouco mais, de 
altura. 

PRIME IRA APARIÇÃO: 13 DE MAIO DE 1917 

Os pastorinhos guardavam o rebanho, como se 
disse, na Cova da Iria. Já tinham lanchado e brinca
vam, quando, de repente, foram surpreendidos por 
uma luz brilhante que mais parecia um relâmpago. 
Lúcia, como mais velha e mais experiente, pensou 
em levar as ovelhas para casa, antes que viesse al
guma trovoada. Já desciam a encosta quando surgiu 
novo relâmpago. Nisto, viram sobre a azinheira "uma 
Senhora mais brilhante que o sol". Dela emanava uma 
luz tão intensa que eles ficaram como que petrifica
dos. A sua primeira reacção foi fugirem, mas a Se
nhora dirigiu-se-lhes com palavras tão suaves que 
eles ficaram como que seduzidos. 

Lúcia descreveu-a mais tarde deste modo: "A sua 
face, indescritivelmente bela, não era nem triste 
nem alegre, mas séria. As mãos juntas, como a re-
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Viram sobre uma azinheira uma Senhora 
mais brilhante que o sol... 
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zar, apoiadas no peito e voltadas para cima. Da mão 
direita pendia um rosário. As vestes pareciam feitas 
só de luz. A túnica era branca, e branco o manto, 
orlado de ouro, que cobria a cabeça da Virgem e lhe 
descia até aos pés. Não se lhe viam os cabelos nem 
as orelhas." 

Os pastorinhos estavam tão perto de Nossa Se
nhora - mais ou menos a um metro de distância - que 
se encontravam dentro da luz que dela emanava. 

Entre a Visão e a Lúcia travou-se o seguinte diá-
logo: 

-Não tenhais medo, que eu não vos faço mal. 
-Donde é vossemecê? 
-Sou do Céu. 
-E que é que vossemecê me quer? 
-Vim para vos pedir que venhais aqui seis me-

ses seguidos, no dia 13 a esta mesma hora. Depois 
direi quem sou e o que quero. 

-E eu também vou para o céu? 
-Sim, vais. 
-E a Jacinta? 
-Também. 
-E o Francisco? 
-Também, mas tem que rezar muitos terços. 
-Quereis oferecer-vos a Deus para suportar to-

dos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em acto 
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de reparação pelos pecados com que Ele é ofendi
do, e de súplica pela conversão dos pecadores? 

-Sim, queremos. 
-Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de 

Deus será o vosso conforto." 
Ao dizer as últimas palavras, abriu as mãos e co

municou-lhes uma luz muito intensa que lhes pene
trava no peito e no mais íntimo da alma . . .  

Depois acrescentou ainda Nossa Senhora: 
-Rezem o terço todos os dias para alcançarem 

a paz para o mundo e o fim da guerra. 
Em seguida, diz a Irmã Lúcia, começou a elevar

-se serenamente, em direcção ao nascente, até de
saparecer ... 

Os pastorinhos ficaram muito contentes, porque 
a Senhora lhes prometeu que iriam para o céu. 

Lúcia combinou com os primos não dizerem nada 
a ninguém sobre as coisas que se tinham passado 
na Cova da Iria. Mas era um segredo demasiado gran
de para crianças tão pequeninas. Por isso, a Jacinta 
foi a primeira a contar tudo em casa, ao mesmo tem
po que o Francisco confirmava o que a irmãzita dizia. 

A princípio, a mãe, a senhora Olímpia, levou as 
coisas a rir, mas, depois, tê-los-ia castigado se não 
fosse a intervenção do pai que comentava: 

-Deixem sonhar as crianças. No fim de contas, 
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A Senhora Maria Rosa levou a Lúcia e os primos a casa 
do Pároco para que desdissessem tudo o que contavam. 

sempre sonham coisas boas .. . 
Em casa de Lúcia, as coisas ainda correram pior. 

A mãe, a sr. ª Maria Rosa, não só não aceitava o que 
se dizia, mas queria obrigar a filha a dizer que era 
tudo mentira e chegou mesmo a bater-lhe para a obri
gar a desdizer-se . . .  

SE GUNDA APARIÇÃO: 13 DE JUNHO DE 1917 

Estavam presentes cerca de 50 espectadores e, 
como em Maio, foi anunciada por um intenso relâm
pago e o sol escureceu-se durante alguns minutos 
após o início do colóquio com a Visão. Alguns dos 
presentes afirmaram depois que tinham ouvido como 
que um zumbido duma abelha, enquanto outros afir
maram que durante a aparição a rama da azinheira 
deu a impressão de se curvar como debaixo de um 
peso. 

O diálogo entre a Lúcia e a Visão foi quase idên
tico ao de Maio, mas a vidente insistiu no pedido de 
os levar para o céu. Nossa Senhora respondeu que à 
Jacinta e ao Francisco os levaria em breve, mas que 
ela (Lúcia) teria de ficar cá mais algum tempo. E acres
centou: "Jesus quer servir..,se de ti para Me fazer co
nhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a de
voção ao meu Imaculado Coração. A quem a abra-
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çar, prometo a salvação; e serão queridas de Deus 
estas almas, como flores postas por Mim a adornar o 
seu trono". 

Lúcia pergunta: - Fico cá sozinha? 
Resposta: - Não, filha. E tu sofres muito? Não de

sanimes. Eu nunca te deixarei. O meu Imaculado 
Coração será o teu refúgio e o caminho que te con
duzirá áté Deus". 

Nesta altura, a visão comunicou-lhes de novo o 
reflexo da imensa luz que dela irradiava e na qual a 
Jacinta e o Francisco pareciam estar na parte da 
mesma luz que se elevava para o céu, enquanto Lú
cia ficava na que se espargia sobre a terra. 

Depois, começou a elevar-se suavemente em di
recção ao nascente, até desaparecer por completo. 

TERCEIRA APARIÇÃO: 13 DE JULHO DE 1917 

Esta começou como as anteriores, com o relâm
pago e logo os videntes viram a Senhora sobre a 
azinheira. O diálogo foi semelhante ao dos meses 
anteriores. Mas Lúcia pede-lhe para fazer um mila
gre "com que todos acreditem que Vossemecê nos 
aparece". 

Nossa Senhora prometeu 
·
que o faria em Outu

bro. Depois, acrescentou: - "Sacrificai-vos pelos pe-
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cadores e dizei muitas vezes e em especial sempre 
que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso 
amor, pela conversão dos pecadores e em repara
ção pelos pecados cometidos contra o Imaculado Co
ração de Maria". 

Depois, revelou-lhes um segredo, do qual ainda 
só são conhecidas as duas primeiras partes. E reco
mendou que não o dissessem a ninguém, excepto 
ao Francisco. 

No final, ensinou-lhes uma oração para rezar de
pois de cada dezena do terço: "Ó meu Jesus, perdoai
-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas 
todas para o céu, principalmente as que mais preci
sarem". 

Acerca desta oração, surgiram depois numerosas 
versões com algumas variantes. Mas a que se fixou 
foi esta, com a substituição de "alminhas" por "almas". 

Em seguida, começou a elevar-se suavemente 
para o céu na forma costumada. 

QUARTA APARIÇÃO: 19 DE AGOSTO, 
NOS VALINHOS 

No dia 13 de Agosto, não se verificou a aparição, 
porque os videntes foram raptados pelo Administra
dor do Concelho de Vila Nova de Ourém, para os 
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O Administrador de Vila Nova de Ourém meteu-os na prisão 
e ameaçou fritá-tos em azeite a ferver. 
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obrigar a revelar o segredo. Como o não conseguis
se, meteu-os na cadeia e ameaçou fritá-los em azei
te a ferver. Os pastorinhos, porém, mantiveram-se 
inflexíveis e o Administrador teve de devolvê-los às 
suas famílias, deixando-os em casa do pároco de 
Fátima. Muitos espectadores que se encontravam na 
Cova da Iria no dia 13 de Agosto, afirmaram depois 
que Nossa Senhora teria comparecido no local das 
aparições, mas como os videntes não estavam, Ela 
desapareceu sem se manifestar a ninguém. 

No dia 19 de Agosto, um Domingo, pelas quatro 
horas da tarde, Lúcia andava com o rebanho nos 
Valinhos, juntamente com o Francisco e seu irmão 
João. Logo que se apercebeu de que Nossa Senho
ra lhes poderia aparecer, mandou o João chamar a 
Jacinta para poder assistir também à aparição. E ela 
chegou mesmo a tempo. 

Lúcia perguntou o que haviam de fazer ao dinheiro 
que o povo deixava na Cova da Iria. A resposta foi que 
fizessem dois andores para eles levarem na festa de 
Nossa Senhora do Rosário, e o resto que o aplicassem 
na construção duma capela na Cova da Iria. 

E recomendou-lhes que rezassem muito e fizes
sem sacrifícios pelos pecadores, porque muitas al
mas vão para o inferno por não haver quem se sacri
fique e peça por elas. 

- 23 



QUINTA APARIÇÃO: 13 DE SETEMBRO DE 1917 

Nesta data já se encontravam na Cova da Iria 
cerca de 20.000 espectadores que notaram diversos 
fenómenos antes que Nossa Senhora se manifestas
se. Quando Ela apareceu, pediu-lhes que continuas
sem a rezar o terço todos os dias, para alcançarem o 
fim da guerra. E faiou-lhes dos acontecimentos que 
se iriam verificar em Outubro. Além disso, afirmou que 
Deus estava contente com os sacrifícios deles, mas 
não queria que dormissem com a corda, que a usas
sem apenas durante o dia. 

Em seguida, ergueu-se na forma do costume e 
partiu em direcção ao nascente . . .  

SEXTA APARIÇÃO: 13 DE OUTUBRO DE 1917 

Esta foi a mais importante de todas. Começou 
como das outras vezes. Depois de a Lúcia perguntar 
o que é que Nossa Senhora queria, Ela respondeu: 

-"Quero que façam aqui uma capela em minha 
honra; que sou a Senhora do Rosário; que continuem 
a rezar o terço todos os dias ... " 

E acrescentou: - "Não ofendam mais a Nosso 
Senhor, que já está muito ofendido". 

Seguiu-se o bem conhecido milagre do sol, que 
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suscitou diversas reacções por parte dos cerca de 
70.000 espectadores. Depois, os pastorinhos viram 
ainda junto do sol algumas outras visões já antes 
anunciadas pela Santíssima Virgem. Ao mesmo tem
po, continuava o já citado milagre do sol que, aliás, 
foi visto noutras localidades, até a bastantes quiló
metros de distância. 

No final, a Jacinta conseguiu sair ilesa do meio 
daquela multidão imensa, graças a um homem forte 
que a levou ao colo ... 

JACINTA SACRIFICA-SE PELOS PECADORES 

Depois das aparições, Jacinta continuou a sua 
vida normal. Mas tinha tantas visitas que ela e o Fran
cisco tiveram de deixar o pastoreio do rebanho que 
foi entregue ao irmão João. 

Os três videntes começaram a ir à escola, mas 
nem por isso se esqueciam de fazer sacrifícios pelos 
pecadores. 

Jacinta não se cansava de inventar penitências. 
Dava a merenda a outras crianças, comia bolotas 
amargas e azeitonas verdes e ácidas. 

-Não comas isso, Jacinta! - disse a Lúcia. São 
amargas ... 

- É por causa disso que eu as como. Assim se 
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Jacirita conseguiu sair ilesa ... graças a um homem forte 
que a levou ao colo. 

convertem os pecadores . . .  
Noutra ocasião, Jacinta, enfraquecida pela fome 

e sede, disse à Lúcia, com a simplicidade que nela 
era habitual: 

-Diz às cigarras e às rãs que se calem, que me 
fazem dor de cabeça . . . .  

Francisco recordou-lhe: 
-Não queres sofrer isso pelos pecadores? 
Jacinta, apertando a cabeça entre as mãos, res-

pondeu: 
-Sim, quero. Deixa-as cantar. 
Parecia que não só aceitava os sofrimentos, mas 

que os amava. Sentia verdadeiras ânsias de sofrer. 
E ainda lhe faltava muito calvário para percorrer. Era 
já uma autêntica santinha . . .  Muitas pessoas que fa
lavam com ela tornavam-se mais piedosas. 

Um dia em que Lúcia se mostrava angustiada por 
ter de ir prestar declarações em Ourém, Jacinta dis
se-lhe: 

- Não te aflijas. Se tentarem matar-te, diz-lhes 
que o Francisco e eu somos iguais a ti e também 
queremos morrer! . . .  

A Jacinta teve muitas visões particulares, entre 
as quais se destaca esta. Um dia estavam os três a 
passar a sesta junto do poço da Lúcia. Pergunta ela 
à Lúcia: 
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Apertando a cabeça entre as mãos, Jacinta disse: 
Deixa as rãs e cigarras cantarem ... 
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-Não viste o Santo Padre? 
-Não. 
- Não sei como foi, eu vi o Santo -Padre numa 

casa muito grande, de joelhos diante duma mesa, com 
as mãos na cara a chorar; fora da casa estava muita 
gente e uns atiravam-lhe pedras, outros rogavam-lhe 
pragas e diziam-lhe muitas palavras feias. Coitadi
nho do Santo Padre, temos que pedir muito por ele! 

Já durante a doença, a Lúcia foi visitá-la e encon
trou-a muito alegre. Ela própria explicou: 

-Nossa Senhora veio-nos ver, e disse que vem 
buscar o Francisco muito em breve para o céu. E a 
mim perguntou-me se queria ainda converter mais 
pecadores. Eu disse-lhe que sim. Disse-me que ia 
para um hospital, que lá sofreria muito. Que sofresse 
pela conversão dos pecadores, em reparação dos pe
cados contra o Imaculado Coração de Maria e por 
amor de Jesus ... 

DOENÇA E MORTE DE JACINTA 

Em fins de 1918, Jacinta adoeceu com a doença 
da pneumónica. Foi preciso interná-la no hospital de 
Ourém. Aí esteve nos meses de Julho e Agosto de 
1919. O Francisco já tinha falecido em Abril do mes
mo ano. 
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Prima, Nossa Senhora apareceu-me outra vez e anunciou-me 
que vou para um hospital de Lisboa. 

30 -

Como
· 
a doença era incurável, e havia falta de 

camas, mandaram-na para casa. Os forasteiros con
tudo não a largavam. Ela a todos mostrava boa cara, 
apesar do muito que isso a fazia sofrer. 

Um dia, manifestou-se à Lúcia: 

- Prima, a Senhora apareceu-me outra vez e 
anunciou-me que vou para um hospital de Lisboa e 
que não te torno a ver nem aos meus pais. Depois de 
sofrer muito, morro sozinha. Que não tivesse medo, 
que Ela logo me viria buscar para o céu. 

Jacinta ficou 18 dias no hospital de Lisboa, preci
samente no de O. Estefânia onde foi operada, só com 
anestesia local. Nossa Senhora, quatro dias antes 
da sua morte, tirou-lhe todas as dores. 

Finalmente, depois de outras visões de Nossa 
Senhora, a Jacinta voou para o céu às dez e meia da 
noite do dia 20 de Fevereiro de 1920. Faltava menos 
de um mês para completar os 1 O anos de idade. 

Os restos mortais de Jacinta foram sepultados 
num jazigo do barão de Alvaiázere, no cemitério de 
Vila Nova de Ourém, onde se mantiveram até 12 de 
Setembro de 1935. Nesta data, foi feita a traslada
ção para o cemitério de Fátima, onde ficou deposita
da num pequeno mausoléu juntamente com o irmão 
Francisco. O seu corpito estava incorrupto. 
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Madrinha, já não me queixo. Nossa Senhora tirou-me todas 
as dores. - Jacinta no Hospital de D. Estefânia. 
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Em 20 de Fevereiro de 1920, 
Nossa Senhora veio buscá-la para o céu. 
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No mausoléu foi posta uma lápide que dizia: 

AQUI REPOUSAM OS RESTOS MORTAIS DE 
FRANCISCO E JACINTA, A QUEM NOSSA SENHO
RA APARECEU. 

Finalmente, no dia 1 de Maio de 195 1, foram os 
restos mortais da Jacinta trasladados para a Basílica 
de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde re
pousam. 

O processo canónico para a sua beatificação co
meçou em 1949. E a 13 de Maio de 1989 foi publica
do o Decreto que reconhece a heroicidade das suas 
virtudes, dando-lhe o título de Venerável. 

A 13 de Maio do ano 2000, o Santo Padre João 
Paulo li veio propositadamente a Fátima para proce
der à sua beatificação. 
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