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Francisco Marto nasceu em 11 de junho de 1908 e foi batizado no dia 20 de junho. Ja-

cinta, sua irmã mais nova, nasceu em 05 de Março de 1910 e foi batizada no dia 19 desse 

mês. Ambos nasceram em Aljustrel e foram batizados na paróquia de Fátima. Eram os 

mais novos dos sete filhos de Manuel Pedro Marto e de Olímpia de Jesus, e primos de 

Lúcia de Jesus (1907-2005). 

Receberam, desde muito novos, uma educação cristã simples. Cedo se fizeram pastores 

do rebanho da família. Acompanhavam a prima Lúcia, um pouco mais velha, também 

ela pequena pastora. 

Os três pastorinhos veem um Anjo por três vezes, na Primavera, Verão e Outono de 

1916, na Loca do Cabeço e no poço da casa da Lúcia, que os convidou à adoração a Deus. 

Em 13 de maio de 1917, foram visitados, na Cova da Iria, pela Virgem Maria, que lhes 

pediu que ali voltassem a cada dia 13 até outubro. No curso dos seis encontros, a Se-

nhora do Rosário dá a ver aos pastorinhos a esperança que Deus oferece ao mundo to-

cado pelo sofrimento e pelo mal e convida-os a comprometerem-se com a conversão 

dos corações humanos, pela oração do rosário, pelo sacrifício reparador e pela consa-

gração dos seus corações e do mundo ao Coração Imaculado. 

As vidas do Francisco e da Jacinta transformaram-se definitivamente à luz da Mensagem 

de Misericórdia. O Francisco assume uma vida de contemplação, comprometido com a 

consolação de Deus que lhe parece estar «tão triste». A Senhora recomendara que ele 

rezasse muitos terços. E muito rezará o Francisco, procurando a solidão do monte ou a 

companhia do Jesus escondido no sacrário da Igreja paroquial para «pensar em Deus».  

A Jacinta deixa-se impressionar pelo sofrimento dos pecadores e reza e sacrifica-se pela 

sua conversão, pela paz no mundo, e pelo Santo Padre: «Sofro muito, mas ofereço tudo 

pela conversão dos pecadores e para reparar o Coração Imaculado de Maria, e também 
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pelo Santo Padre», confidenciou a Lúcia, na sua doença. E, pouco antes de morrer, dizia: 

«No Céu vou amar muito a Jesus e o Coração Imaculado de Maria». 

Em 4 de abril de 1919, pelas 22h00, faleceu o Francisco, com apenas 10 anos. Adoecera, 

em outubro de 1918, com a epidemia broncopneumónica, tal como a sua irmã Jacinta, 

que adoece no final do ano de 1918. Esta virá a ser internada no Hospital de Ourém, e 

mais tarde em Lisboa, no Hospital de D. Estefânia. Falecerá sozinha, às 22h30 do dia 20 

de fevereiro de 1920, com 9 anos.  

Em Fátima, em 13 de maio do ano jubilar 2000, o Papa João Paulo II beatificou-os.  

A canonização está prevista para o dia 13 de maio, no Santuário de Fátima, pelo Papa 

Francisco. 

 


