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O ano de 2012 é o segundo ano do itinerário temáti-
co, proposto pelo Santuário de Fátima, que culminará em 
2017, data comemorativa do centenário das aparições de 
Nossa Senhora em Fátima. 

Pretende-se continuar a aprofundar os principais te-
mas da Mensagem de Fátima, na sua densidade histórica 
como no seu irredutível mistério de fé, procurando, ao 
mesmo tempo, a sua atualidade, a sua pertinência e as me-
todologias de celebração e anúncio mais adequadas à sua 
receção no mundo de hoje. 

Ao longo de 2012, o Santuário de Fátima convida cren-
tes e não crentes a escutar e a procurar responder à per-
gunta que, no dia 13 de Maio de 1917, o pastorinho Fran-
cisco e as pastorinhas Jacinta e Lúcia escutaram vinda do 
Céu: “Quereis oferecer-vos a Deus?”. 

Destaca-se como um dos principais eventos para o ano 
em curso o Simpósio Teológico-Pastoral, que decorrerá 
em Fátima nos dias 15, 16 e 17 do próximo mês de Junho. 
“Quereis oferecer-vos a Deus?” – Horizontes contemporâneos 
da entrega de si é o tema definido pela comissão organi-
zadora do Simpósio, convergindo, assim, para o núcleo te-
mático que dinamiza a missão do Santuário de Fátima ao 
longo do ano. 

A questão “Quereis oferecer-vos a Deus?” não é, hoje, 
claramente, uma questão confortável. Terá ainda lugar e 
sentido, no tempo do humanismo secular, pensar a oferta 
de si a Deus? A complexidade teológica, religiosa, antropo-
lógica, social, existencial e ética da questão solicita, neces-
sariamente, uma abordagem multidisciplinar. O Simpósio 
reúne um grupo de especialistas vindos de Portugal, da 
Espanha, da França, da Bélgica e dos Estados Unidos para 
dinamizarem os trabalhos, com os seus contributos especí-
ficos. Ao longo de três dias, pretende-se escrutinar a forma 
como hoje se compreende e realiza o oferecimento de si, 
os seus limites e dimensões; as suas possibilidades e equí-
vocos; os seus fundamentos e razões. 

O evento destina-se a todos e a todas para quem Deus 
não é uma questão menor e se disponham ao trabalho 
concreto de procurar as ressonâncias contemporâneas da 
pergunta que os pastorinhos de Fátima acolheram há qua-
se um século, e que concentra em si os alicerces e as dinâ-
micas essenciais da fé cristã: “Quereis oferecer-vos a Deus?”.

Moderador | João Duarte Lourenço

10:30 – Conferência VIII | Dom de si: o novo nome 
de sacrifício 

         Bernard Sesboüé – Centre Sèvres, França

11:30 –  Pausa

11:45 – Conferência Conclusiva | A presença de 
Maria na existência cristã. Lugares marianos 
de aprendizagem do dom de si

 François Rossier – University of Dayton’s 
International Marian Research Institute, EUA

12:30 – 13:00 – Sessão de encerramento  

 D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima

 P. Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de 
Fátima

Modalidade de pagamento  
(válido apenas para o valor da inscrição)

Cheque ou vale postal
Transferência bancária através do NIB: 
0033-0000-50032983248-05
(remeter comprovativo de pagamento juntamente com  

           a inscrição)

Alojamento e refeições na Casa de Nossa Senhora  
do Carmo (Santuário)
1 diária com pensão completa: 32 € (a pagar na receção da Casa 
de Nossa Senhora do Carmo)

1 dormida com pequeno almoço: 15,50 € (a pagar na receção 

da Casa de Nossa Senhora do Carmo)

1 refeição avulsa: 9 € (a pagar no ato da inscrição)

Data limite de inscrição: 25 de maio de 2012

Enviar a ficha de inscrição para:  
Santuário de Fátima 
Simpósio 2012  
Apartado 31  
2496-908 Fátima



Sexta-feira, 15 de junho

Manhã

08:30 –  Abertura do Secretariado 

10:00 –  Sessão Inaugural
António Marto, bispo de Leiria-Fátima
Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima
Vítor Coutinho, presidente da Comissão 
Organizadora do Centenário das Aparições
Isabel Varanda, presidente da Comissão 
Organizadora do Simpósio Teológico-Pastoral

Moderadora | Isabel Varanda

10:30 –  Conferência I | Quereis oferecer-vos a Deus? 
A mensagem de Fátima como interpelação 
ao sentido da vida e da história humanas 

 Eloy Bueno de la Fuente – Facultad de Teología 
de Burgos, Espanha

11:20 –  Debate

11:30 –  Pausa

12:00 –  Conferência II | A experiência da cruz num 
mundo em busca de bem-estar e de felicidade 

 Benoît Bourgine – Université Catholique de 
Louvain, Bélgica

12:45 – Debate

13:00 – Almoço

Tarde  

Moderador | Vítor Coutinho

15:00 –  Conferência III | Oferecer para receber a 
vida: a entrega de si na tradição bíblica 

 José Carlos Carvalho – Universidade Católica 
Portuguesa, Portugal

15:50 –  Debate

16:15 –  Pausa 

16:30 – Painel I | Entrega de si e autorrealização: 
possibilidades e equívocos

 -     Cristina Fabião – Médica - psiquiatria 

 - Eugénio Fonseca – Presidente da Caritas - 
   voluntariado 

 - Vasco Pinto de Magalhães –  Sacerdote - discer-
   nimento espiritual 

17:45 –  Debate

18:15 – Pausa

18:45 –  Eucaristia presidida por D. Virgílio do Nasci-
mento Antunes, bispo de Coimbra

  Capela da Morte de Jesus, piso inferior da 
Igreja da Santíssima Trindade

Sábado, 16 de junho

Manhã

9:00 – Oração

Moderador | Gonçalo Dinis

9:15 – Conferência IV | A dádiva de si narrada em 
Jesus – revelação de Deus e plenitude humana 

 José Frazão Correia – Universidade Católica 
Portuguesa, Portugal

10:05 –  Debate

10:30 –  Pausa

11:00 –  Conferência V | É possível um mundo mais 
justo e mais fraterno? Interpelações à res-
ponsabilidade pública dos cristãos

 António Moreira Barbosa de Melo – Universi-
dade de Coimbra, Portugal

11:50 –  Debate

12:15 –   Conferência VI | O dinamismo do dom e da 
gratuidade – uma leitura de Caritas in Veritate 

 José Eduardo Borges de Pinho – Universidade 
Católica Portuguesa, Portugal

13:00 –  Almoço

Ficha de Inscrição

Nome

Morada

Código Postal                     -

Telefone

E-mail

Pretendo alojamento e refeições:

  dia 14 dia 15 dia 16 dia 17
                  Quinta       Sexta      Sábado    Domingo

Alojamento

Almoço

Jantar 

Nota: a disponibilidade de alojamento é limitada, 
sujeita a confirmação e considerada por ordem de 
chegada.

Tarde

Moderadora | Ângela de Fátima Coelho

15:00 –  Conferência VII | Quem é o outro para que 
dele me lembre? Para uma antropologia cris-
tã da alteridade 

 Gabriel Amengual – Universidad de las Islas 
Baleares, Espanha

15:50 –  Debate

16:15 –  Pausa

16:40 –  Painel II | A entrega de si: desafios à tarefa 
educativa 

 - Na família - Maria da Graça Poças Santos

 - Na escola - Jorge Cotovio 

 - Na comunidade cristã - Emanuel Silva 

 - No acompanhamento social - Valentim Gonçalves 

18:30 –  Eucaristia presidida pelo reitor do Santuário 
de Fátima,  P. Carlos Cabecinhas.

 Capela da Morte de Jesus, piso inferior da 
Igreja da Santíssima Trindade

Serão cultural 

21:00-22:30 – Contemplação de Cristo, a plenitude da 
oferta – imagem e canto 

 Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima

 Intervenientes | Marco Daniel Duarte 

 (Museu do Santuário de Fátima)

 Alberto Medina de Seiça (direção musical)

 Capela Gregoriana Psalterium

 Coro Vox Aetherea

Domingo, 17 de junho

Manhã

09:00 –  Eucaristia presidida por D. António Marto, 
bispo de Leiria-Fátima

  Igreja da Santíssima Trindade

Inscrição  

(assinale com uma cruz as respetivas opções)

Normal: 20€ 
Estudante: 10€
Isento Motivo:______________________


