SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO
A vida recebida

FICHA DE INSCRIÇÃO

08h30

Abertura do secretariado

10h15

Diálogo

10h00

Sessão de Abertura D. ANTÓNIO MARTO,
CARLOS CABECINHAS, J. E. BORGES DE PINHO

10h30

Intervalo

11h00

Painel II: À descoberta da profundidade da vida

1.ª Sessão | Moderação: MARCO DANIEL DUARTE

A alegria cristã como dom do Espírito e caminho
humano de vida MIGUEL ALMEIDA
O sentido cristão da festa CARLOS CABECINHAS
Festa e peregrinação JOSÉ PEDRO ANGÉLICO

10h30

Conferência I: «As misérias da pobre humanidade».
Uma leitura antropológica a partir da Mensagem de
Fátima ALEXANDRE PALMA

11h20

Diálogo

12h00

Diálogo

11h30

Intervalo

13h00

Almoço

12h00

Conferência II: A vida em abundância à luz
do acontecimento Jesus
BERNARDO CORRÊA D’ALMEIDA

4.ª Sessão | Moderação: JOSÉ CARLOS CARVALHO

13h00
15h00

Conferência III: A vida: dom de Deus e construção
humana JOAQUIM TEIXEIRA

15h50

Diálogo

16h10

Intervalo

16h30

Painel I: O cuidado da vida como exigência
evangélica
Para uma ecologia integral – Acentuações da
Laudato si ANTÓNIO MARTINS
O cuidado da vida na vulnerabilidade
FRANCESC TORRALBA

17h30

Diálogo

18h00

Encerramento da sessão

18h30

Eucaristia, Basílica de Nossa Senhora
do Rosário

21h30

Serão Cultural: Visita aos locais
das Aparições. No Centenário das Aparições
do Anjo

SÁBADO, 25 DE JUNHO
A vida celebrada
3.ª Sessão | Moderação: ROSÁRIO LIRA
09h00 Oração
09h15

Conferência IV: «Creio no Espírito Santo,
Senhor que dá a vida» BERNARD POTTIER

(válido apenas para o valor da inscrição)

Cheque ou Vale Postal
Transferência Bancária através do IBAN:
PT50-0033-0000-50032983248-05
(colocar na referência SIMPÓSIO 2016
e remeter o comprovativo de pagamento juntamente
com a ficha de inscrição)

15h00

Conferência V: A vida celebrada: o sentido
existencial da celebração cristã
CRISPINO VALENZIANO

15h50

Diálogo

16h10

Intervalo

16h30

Painel III: A misericórdia como fonte de vida

1 diária com pensão completa: 32,00 €

As obras de misericórdia. Ganhar a vida no dom
de si CETTINA MILITELLO
«Assim como nós perdoamos»: o (difícil) dom da
vida regenerada PEDRO VALINHO GOMES

1 dormida com pequeno almoço: 15,50 €

Almoço

2.ª Sessão | Moderação: CARMO RODEIA

Modalidade de pagamento

17h30

Diálogo

18h00

Encerramento da sessão

18h30

Vésperas, Capela da Morte de Jesus

DOMINGO, 26 DE JUNHO
A vida doada
09h00 Eucaristia, Basílica da Santíssima Trindade
5.ª Sessão | Moderação: JOÃO DUARTE LOURENÇO
10h30

Conferência VI: «A minha alma louva o Senhor»
– o ‘Magnificat’ como indicativo para a vida crente
JOÃO ALBERTO CORREIA

11h20

Intervalo

11h40

Conferência VII: Igreja ao serviço da plenitude
da vida CARDEAL SEAN O’MALLEY

12h30

Sessão de Encerramento D. ANTÓNIO MARTO,
CARLOS CABECINHAS, JOÃO DUARTE LOURENÇO

Alojamento e refeições na Casa de Retiros
de Nossa Senhora do Carmo (Santuário)

(a pagar na receção da Casa de Nossa Senhora do Carmo)

(a pagar na receção da Casa de Nossa Senhora do Carmo)

1 refeição avulsa: 9,00 €
(a pagar no ato da inscrição)

Enviar a ficha de inscrição para:
SANTUÁRIO DE FÁTIMA
Secretariado do Centenário das Aparições
de Fátima – Simpósio de 2016, Apartado 31
2496-908 FÁTIMA

FICHA DE INSCRIÇÃO

SIMPÓSIO TEOLÓGICO-PASTORAL DE 2016

«Eu vim para que tenham vida»

Nome

A vida que brota de Deus no acontecer da História

Dando sequência ao itinerário temático que visa preparar a celebração do Centenário das Aparições, o último
Simpósio Teológico-Pastoral antes desta celebração
centra-se, como tem sido habitual, no tema do ano pastoral em curso no Santuário de Fátima, explicitando-o
deste modo: «Eu vim para que tenham vida». A vida que
brota de Deus no acontecer da História. Ao longo de dois
dias e meio – 24 a 26 de junho – procura-se refletir sobre
dimensões fundamentais da “vida em plenitude” que o
acontecimento cristão possibilita como dom e experiência já de algum modo presentes e, simultaneamente,
como promessa a realizar e esperança a cumprir.

Morada

Código Postal
Telefone
E-mail
N.º de contribuinte

Pretendo alojamento e refeições:
(assinale com uma cruz as respetivas opções)

dia 24

dia 25

dia 26

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

Inscrição
Normal: 20,00 €
Estudante: 10,00 €
Isento
Motivo

Sob três perspetivas de orientação temática – a vida
“recebida”, “celebrada” e “doada” –, o Simpósio vai refletir,
antes de mais, sobre o dom da vida nova que o Evangelho
de Jesus sinaliza e oferece e que a ação do seu Espírito
(que é também o Espírito do Pai) atualiza em cada época
e em cada lugar, ao mesmo tempo que se sublinha a
tarefa de construção humana necessariamente envolvida no acolhimento desse dom. Neste contexto, o cuidado
da vida aparece como exigência evangélica que pede a
resposta da liberdade humana.
Refletir, num segundo momento, sobre a vida “celebrada”
conduz, por um lado, a analisar o sentido existencial
inerente à celebração cristã e, por outro, a descobrir – na
alegria cristã, na festa, no sentido da peregrinação –
elementos que fazem emergir o que é a vida em toda a
sua profundidade. Uma vida que se enraíza no amor
misericordioso de Deus e que, por isso mesmo, se traduz
em “doação” aos outros, no agir misericordioso e compassivo, na dádiva gratuita do perdão. Colocam-se assim
pilares básicos para aprofundar como a Igreja pode e
deve estar hoje ao serviço da plenitude da vida.
O Simpósio abrirá os seus trabalhos com um olhar sobre
a mensagem de Fátima, procurando ressaltar como nela
está presente a pergunta pelo viver humano, os seus
limites e fragilidades, o seu sentido mais profundo. Um
sentido de vida que Maria encontra e louva no agir
misericordioso e salvífico de Deus: o Magnificat é, hoje
também, indicativo que ilumina e encoraja os caminhos
do viver crente.
J. E. Borges de Pinho
Presidente da Comissão Organizadora do Simpósio
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