
His Holiness Francis at the Celebration 
of the Centennial of the Apparitions at Fatima

Many Popes, from an early age, have shown special interest in the Apparitions of 

Our Lady in Fátima. In 1942, Pius XII – who was consecrated as bishop on the very 

day of 13 May 1917 – consecrated the world to the Immaculate Heart of Mary, having 

addressed, in Portuguese, “all those who climbed the holy mountain of Fátima.”

St. John XXIII, Cardinal Roncalli, visited Fátima when he was still Patriarch of Venice, 

always demonstrating great devotion for the Virgin, as proved by what he later 

wrote, as Pope: “Lady of Fátima, I thank you for having invited me to this celebration 

of mercy and of love.”

However, the first Pope to visit Fátima during his term in office was Paul VI,  

who went there in person on 13 May 1967, saying holy mass and declaring:  

“… we have come, humble and trusting pilgrims, to this blessed Shrine, where  

today we celebrate the fiftieth anniversary of the Fátima apparitions and  

where today we commemorate the twenty-fifth anniversary of the consecration 

of the world to the Immaculate Heart of Mary.”

St. John Paul II must be regarded as the Pilgrim Pope of Fátima. He visited the 

shrine three times, one of which was in gratitude for the Virgin’s intercession on 

the occasion of the assassination attempt of which he was target. The bullet that 

passed through his abdomen on 13 May 1981 can today be found in the crown on 

the image of the Virgin at Cova da Iria, the same image that, in 2000, the Pope 

presented to the bishops of the world and in front of which he consecrated the third 

millennium to the Virgin of Fátima.

Benedict XVI was in Fátima in his role as Prefect of the Congregation for the Doctrine 

of Faith, on 13 October 1996, and visited the shrine as Pope on 13 May 2010. 

In 2017, this extraordinary year, on the Centennial of the Apparitions, His Holiness 

Francis will preside over the celebrations in Fátima on 13 May.

On the Marian Journey that was part of the Year of Faith in 2013, dedicated to the 

Virgin Mary, and in the presence of the image that came expressly from Fátima, 

Pope Francis said in Rome: “It is Mary who always leads us to Jesus.” And he added: 

“Progressing on this spiritual pilgrimage is nothing less than following Jesus.” 

On this occasion, the Pope asked Our Lady of Fátima to accompany the “life of 

humanity with her gaze and her smile.”

On 13 May 2017, he will be in Cova da Iria, renewing these vows in front of hundreds 

of thousands of pilgrims from around the world.
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Muitos Papas revelaram desde muito cedo 
um interesse especial sobre as Aparições 
de Nossa Senhora em Fátima. Já em 1942,  
Pio XII – que tinha sido consagrado bispo 
exatamente a 13 de maio de 1917 – consagrou  
o mundo ao Imaculado Coração de Maria,  
tendo-se dirigido em português a «todos os 
que subiram à montanha santa de Fátima».
S. João XXIII, Cardeal Roncalli, visitou Fátima 
quando ainda era patriarca de Veneza, sempre 
demonstrando grande devoção pela Virgem 
como o comprova o que escreveu mais tarde,  
já Papa: «Senhora de Fátima, agradeço-te 
teres-me convidado para esse festim de 
misericórdia e de amor».
Todavia, o primeiro Papa a visitar Fátima na 
plenitude do seu cargo foi Paulo VI, que ali 
se dirigiu pessoalmente a 13 de maio de 
1967, rezando a santa missa e referindo:  
«…viemos, peregrino humilde e confiante,  
a este Santuário bendito, onde se celebra  
hoje o cinquentenário das aparições de  
Fátima e onde se comemora o vigésimo quinto 
aniversário da consagração do mundo ao 
Coração Imaculado de Maria». 
S. João Paulo II tem de ser considerado o Papa 
peregrino de Fátima. Visitou por três vezes  
o Santuário, uma das quais em agradecimento 
pela intercessão da Virgem na ocasião do 
atentado de que foi alvo. A bala que lhe 
atravessou o abdómen no dia 13 de maio de 
1981 encontra-se hoje na coroa da imagem 
da Virgem na Cova da Iria. A mesma imagem 
que, em 2000, o Papa apresentou aos bispos 
de todo o mundo, diante da qual consagrou  
à Virgem de Fátima o terceiro milénio.

Bento XVI esteve em Fátima nas suas funções  
de prefeito para a Congregação para a Doutrina 
da Fé, em 13 de outubro de 1996, e visitou  
o Santuário já como Papa em 13 de maio  
de 2010.
Neste ano extraordinário de 2017, no Cen- 
tenário das Aparições, será Sua Santidade 
Francisco que presidirá às celebrações do 13  
de maio em Fátima.
Na jornada mariana integrada no Ano da Fé, 
em 2013, dedicada à Virgem Maria, e perante  
a imagem vinda expressamente de Fátima,  
o Papa Francisco tinha dito em Roma: «É Maria 
que nos leva sempre a Jesus». E acrescentou: 
«Avançar nessa peregrinação espiritual não  
é senão seguir a Jesus». Nessa ocasião o Papa 
pediu a Nossa Senhora de Fátima para que 
acompanhe a «vida da humanidade com o seu 
olhar e o seu sorriso». 
Em 13 de maio de 2017 estará na Cova da Iria, 
renovando estes votos perante centenas de  
milhares de peregrinos de todo o mundo.
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