ANO PASTORAL 2020-2021
COMO MARIA, PORTADORES DA ALEGRIA E DO AMOR

LOUVAI
RETIROS
O SENHO
E RECOLEÇÕES
PARA O CLERO
QUE LEVA
OS FRACO
Os retiros e as recoleções são organizados pela diocese de Leiria-Fátima com a anuência
dos bispos de Portugal e a colaboração do Santuário de Fátima. Estão abertos aos padres
diocesanos e religiosos de todo o país que neles queiram participar.

Participar num retiro ou recoleção espiritual em Fátima significa deixar-se envolver e tocar
pela graça que ali jorra em grande abundância pelas mãos de Maria. Sob o seu cuidado,
ternura e inspiração, procuramos repouso físico, revigoramento espiritual e renovado impulso
pastoral. Com a Mãe de Jesus e nossa Mãe, aprendemos a viver e a desempenhar o ministério
sagrado como expressão da maternidade da Igreja. Como Maria vive a relação com Deus
e cumpre a missão por Ele confiada, assim a Igreja obedece à palavra de Deus e, como uma
mãe, gera novos fiéis, educa-os na fé e acompanha-os no desenvolvimento e no testemunho
de vida cristã.
Ao apresentar o calendário das recoleções e dos retiros para o ano de 2021 em Fátima,
na casa de Nossa Senhora, convidamos os presbíteros a participarem, deixando-se encontrar
por Maria e envolver pelo seu manto materno. A escuta e meditação da Palavra de Deus,
a oração e adoração eucarística, a possibilidade de celebrar o sacramento da reconciliação,
recebendo o abraço misericordioso de Deus, e o encontro fraterno com outros sacerdotes
são momentos de graça que estes exercícios espirituais proporcionam. Cada um será, assim,
fortalecido para a missão pastoral, dando melhores frutos para o Reino de Deus.
Serviço de Apoio ao Clero

RECOLEÇÕES
4 de janeiro • Doutora Maria do Rosário Soveral
1 de fevereiro • Fr. José Pinto Pereira da Costa, ofm
1 de março • P. António José Botas Cardoso
3 de maio • Ir.ª Sandra Bartolomeu, snsf
7 de junho • P. Marcelo Cavalcante de Moraes
5 de julho • P. Miguel de Azevedo de Santiago Sottomayor
2 de agosto • P. Pedro Lourenço Ferreira, ocd
6 de setembro • P. Johnny Freire
4 de outubro • P. José Correia de Oliveira, cmf
6 de dezembro • Fr. Bruno Andrade Peixoto, ofm
As recoleções não necessitam de inscrição prévia. Começam às 10h30,
com a recitação da Hora Intermédia, e terminam com o almoço.
Realizam-se na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo.

RETIROS
19 a 23 de julho • P. Joaquim Augusto Nunes Ganhão
18 a 22 de outubro • D. Gilberto Gonçalves Canavarro dos Reis
15 a 19 de novembro • P. Joaquim da Silva Teixeira, ocd
22 a 26 de novembro • D. Manuel Pelino Domingues
Os retiros principiam com o jantar do primeiro dia, às 20h00, e terminam com
o almoço do último dia, às 12h00, na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo.
A inscrição deverá ser feita, por escrito, até 10 dias antes de cada data, para:
Departamento de Hospedagem
Santuário de Fátima
Rua de Santa Isabel, 360
2495-424 FÁTIMA
Tel.: 249 539 600 | e-mail: hospedagem@fatima.pt

