
Curso sobre a Mensagem de Fátima
«O triunfo do amor nos dramas da História»

Muitas pessoas interessadas em Fátima não tiveram ainda oportunidade de 
conhecer de forma abrangente e articulada a mensagem que, na Cova da 
Iria, Deus veio trazer à humanidade do nosso tempo, através de Nossa 
Senhora. Trata-se de uma mensagem muito vasta e com muitos elementos 
religiosos que constituem um anúncio de esperança para os homens e 
mulheres do nosso tempo.

Neste ciclo celebrativo, que prepara o centenário das aparições, o Santuário 
de Fátima incluiu nos seus objetivos a tarefa de “aprofundar os diversos 
aspetos temáticos da mensagem de Fátima e as suas implicações para a vida 
cristã” e, mais concretamente, “relê-la teologicamente no contexto mais 
alargado da mensagem cristã”.

Neste sentido, o Santuário apresenta um “Curso sobre a Mensagem de 
Fátima”, que pretende expor os elementos fundamentais das aparições da 
Cova da Iria, fazer uma sistematização dos conteúdos temáticos e enquadrar 
teologicamente os diversos aspetos destas aparições. Será levado a cabo 
um aprofundamento da mensagem de Fátima e uma reflexão sobre algumas 
das suas implicações para a vida cristã.

Este curso destina-se aos devotos e peregrinos de Fátima, aos agentes da 
pastoral dos mais diversos âmbitos, aos colaboradores do Santuário ou dos 
movimentos marianos, aos cristãos interessados em conhecer melhor a 
espiritualidade fatimita.

Ir.ª Ângela de Fátima Coelho, religiosa da Aliança de Santa Maria     
                          e Postuladora da Causa de Canonização de Francisco e Jacinta Marto

Alojamento e refeições na Casa de Retiros 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 na receção da Casa de 

Nossa Senhora do Carmo)

Imprimir a ficha de inscrição e enviar para:

Santuário de Fátima
Secretariado do Centenário das Aparições – 
Curso sobre a Mensagem de Fátima
Apartado 31
2496-908 FÁTIMA

Ou, se preferir, para o endereço eletrónico: 

congressos@fatima.pt  
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CURSO SOBRE A MENSAGEM DE FÁTIMA 
18-20 outubro 2013

Santuário de Fátima, Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo

Orientação | Ir.ª Ângela de Fátima Coelho

20h00 | Jantar

Salão

21h15 | Tema I

Capela de Nossa Senhora do Carmo

22h15 | Oração de Completas 

8h30 | Pequeno-almoço

Salão 

9h15 | Oração da manhã
9h30 | Tema II 
11h00 | Tema III 

Capela de Nossa Senhora do Carmo

12h15 | Eucaristia 
13h00 | Almoço

Salão 

15h00 | Tema IV

16h30 | Adoração Eucarística 

18h00 | Tema V 
20h00 | Jantar

Sexta-feira, 18 

Sábado, 19 

outubro

outubro

Capela de Nossa Senhora do Carmo

Salão 

Capelinha das Aparições

21h30 | Oração do Rosário e Procissão das Velas
          

8h30 | Pequeno-almoço

Salão 

9h00 | Oração da manhã
9h15 | Tema VI
10h45 | Tema VII 

Capela de Nossa Senhora do Carmo

12h00 | Eucaristia 
13h00 | Almoço

Conteúdos a abordar:
- Enquadramento teológico das aparições: significado das mariofanias
- Relevância e significado permanente de Fátima
- Acontecimentos e protagonistas de Fátima
- Centralidade de Deus e convite à adoração
- O rosto trinitário de Deus na Mensagem de Fátima
- A adoração eucarística como convite a uma atitude oblativa
- Maria como figura intercessora e a oração do Rosário
- Maria como expressão da presença materna de Deus
- O Coração Imaculado de Maria como expressão da compaixão de  
   Deus pelo mundo
- A pedagogia do Segredo: do medo à esperança
- A reparação como convite a participar na ação salvadora de Deus
- A consagração como entrega e acolhimento
- Biografia e perfil espiritual dos Videntes de Fátima

Domingo, 20 outubro

Nome

Morada

Código Postal

Telefone

E-mail

NIF 

Pretendo:

     Sexta, dia 18   Sábado, dia 19 Domingo, dia 20

Alojamento

Almoço

Jantar

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

                      

75 vagas (preenchidas por ordem de inscrição)

Inscrição gratuita

FICHA DE INSCRIÇÃO

fixo móvel
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