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SIMPÓSIO TEOLÓGICO-PASTORAL

1.º Ano do Ciclo Pastoral Tempo de Graça e Misericórdia

FÁTIMA HOJE: 
QUE SENTIDO?

Nome 

Morada 

Código Postal 

Telefone: 

E-mail: 

N.º de contribuinte 

Pretendo alojamento e refeições:

(assinale com uma cruz as respetivas opções)

dia 22 dia 24
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:

dia 23

FICHA DE INSCRIÇÃO

de 22 a 24 de junho de 2018
Salão do Bom Pastor
Centro Pastoral de Paulo VI

FÁTIMA HOJE: QUE SENTIDO? 

Decorridos cem anos sobre o acontecimento e passado o momento 

necessariamente celebrativo que evocou esse acontecimento fundante, 

reveste-se de total pertinência que as diferentes formas de pensar, ao 

olharem para o comportamento humano em torno da Cova da Iria, 

interroguem o sentido que Fátima continuará a ter depois de se virar 

essa página que foi o ano de 2017. 

Às chaves de leitura com que o primeiro século de Fátima 
enriqueceu o pensamento sobre a humanidade, o novo século, 
beneficiando destas, adicionará outras que claramente voltarão 
a problemáticas transversais às interrogações do ser humano 
que vive o início do segundo século de Fátima.  

Ao longo de três dias de reflexão, investigadores de diferentes 
academias, nacionais e estrangeiras, convocarão para um 
itinerário que iniciará sob a égide dos verbos «receber e viver», 
que continuará através dos verbos «viver e anunciar» e que 
confluirá no verbo «refletir». Cada uma destas ações reportará 
ao ‘corpus’ de conteúdos que a tradição pastoral — depois 
apreendida pela leitura académica — timbrou com a expressão 
“Mensagem de Fátima”. Nesta tipificada, expressiva e muito 
difundida conjugação estará, afinal, uma forma de dizer 
matérias que se inscrevem na reflexão sobre a existência 
humana, dessa reflexão que, partindo das fontes e dos 
protagonistas de um concreto lugar, permite uma visão sobre o 
complexo e multiforme mundo contemporâneo. 

Marco Daniel Duarte
Presidente da Comissão Organizadora do Simpósio 

Decorridos cem anos sobre o acontecimento e passado 

o momento necessariamente celebrativo que evocou 

esse acontecimento fundante, reveste-se de total 

pertinência que as diferentes formas de pensar, ao 

olharem para o comportamento humano em torno da 

Cova da Iria, interroguem o sentido que Fátima 

continuará a ter depois de se virar essa página que foi 

o ano de 2017. 



PROGRAMA

SEXTA-FEIRA, 22 JUNHO
Receber e viver a Mensagem

08:30 Abertura do secretariado

10:00 Sessão de abertura

 D. António Marto, Carlos Cabecinhas, Marco Daniel Duarte

1.ª SESSÃO 
10:30 Conferência I: O escândalo da presença de Deus no tempo de Fátima 
 – AMÉRICO  PEREIRA 

11:20 Diálogo

11:30 Intervalo

12:00 Conferência II: O sentido do outro no século do eu. Da mesma filiação à fraterna  

 solidariedade – GABRIEL AMENGUAL

13:00 Almoço

2.ª SESSÃO
15:00 Conferência III: O caminho de Jacinta, Francisco e Lúcia:   

 geografia de um itinerário espiritual – PEDRO VALINHO GOMES 

15:50 Diálogo

16:10 Intervalo

16:30 Painel 1: A mensagem de Fátima como Dom

 • «E eu vou para o Céu?»: a vocação para a Santidade – ÂNGELA COELHO

 • «Para fazer como Nosso Senhor»: A imitatio Christi – ALEXANDRE PALMA

 • «O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te  conduzirá até  

 Deus»: O coração como lugar teologal – LUÍSA ALMENDRA

17:30 Diálogo

18:00 Encerramento da sessão

18:30 Missa, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima

21:00 Serão Cultural: Concerto, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima

SÁBADO, 23 DE JUNHO
Viver e anunciar a Mensagem

3.ª SESSÃO
09:00 Oração 

09:15 Conferência IV: Consolar o Deus de toda a consolação: o paradoxo do cuidado 

 de Deus – KLAUS VECHTEL 

10:15 Diálogo

10:30 Intervalo 

11:00 Conferência V: Cuidar, hoje, das angústias e sofrimentos da humanidade

  – JOSÉ TOLENTINO MENDONÇA

12:00 Diálogo

13:00 Almoço

4.ª SESSÃO
15:00 Conferência VI: O Santuário como hospital de campanha: o cuidado 

 de Deus e do outro – RINO FISICHELLA

15:50 Diálogo

16:10 Intervalo

16:30 Painel 2: O Santuário de Fátima como dom

 • «O Templo de Deus é Santo»: quando no Santuário se cumpre a Igreja

 – J. E. BORGES DE PINHO

 • «Maria pôs-se a caminho»: quando o Santuário se dilata e peregrina à(s)   

 periferia(s) – ANDRÉ PEREIRA  
  • «Que alegria... vamos para a casa do Senhor!»: quando no  Santuário se faz festa 

 – JOSÉ PEDRO ANGÉLICO

17:30 – Diálogo

18:00 – Encerramento da sessão

18:30 – Missa, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima

21:30 – Rosário e Procissão das Velas, Capelinha das Aparições

DOMINGO, 24 DE JUNHO
Refletir sobre a Mensagem

09:00 – Missa, na Basílica da Santíssima Trindade 

5.ª SESSÃO
10:30 Conferência VII: Fátima: o imperativo da paz como ecologia   

 integral – ISABEL VARANDA 

11:20 Intervalo 

11:40  Conferência VIII: A visão da Igreja relativa às mariofanias a   

 partir do acontecimento de Fátima – STEFANO CECCHIN

12:30 Sessão de encerramento

 D. António Marto, Carlos Cabecinhas, Marco Daniel Duarte

FICHA DE INSCRIÇÃO

Modalidade de pagamento 

(válido apenas para o valor da inscrição)

Cheque ou Vale Postal

Transferência Bancária através do NIB: 
0033-0000-50032983248-05 

(colocar na referência SIMPÓSIO 2018 
e remeter o comprovativo de  pagamento juntamente 
com a ficha de inscrição)

Alojamento e refeições na Casa de Retiros 

de Nossa Senhora do Carmo (Santuário)

1 diária com pensão completa: 33,00 € 
(a pagar na receção da Casa de Nossa Senhora do Carmo)

1 dormida com pequeno almoço: 19,00 € 
(a pagar na receção da Casa de Nossa Senhora do Carmo)

1 refeição avulsa: 10,00 € 
(a pagar no ato da inscrição)

Enviar a ficha de inscrição ao cuidado de

Isabel Faria 
para congressos@fatima.pt 
ou para o endereço postal
Santuário de Fátima, Simpósio de 2018
Ap. 31, 2436-908 Fátima


