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ENCONTRO 
DE GUIAS
/INTÉRPRETES 
41.ª edição
O SANTUÁRIO: 
META DE CAMINHOS, 
LUGAR DE ENCONTROS
Santuário de Fátima 
DEPARTAMENTO DE ACOLHIMENTO E PASTORAL

4 de abril de 2022 
CASA DE RETIROS DE NOSSA SENHORA DO CARMO

ANO PASTORAL 2021-2022

2.  ANO DO CICLO PASTORAL / COMO MARIA, PORTADORES DA ALEGRIA E DO AMOR

LEVANTA-TE! ÉS TESTEMUNHA DO QUE VISTE!

A 41.ª edição do Encontro de Guias-Intérpretes do Santuário de Fátima, que este 
santuário mariano promove anualmente desde janeiro de 1981, apresenta-se neste 
ano como proposta formativa e hermenêutica em torno de dois eixos temáticos 
fundamentais ligados ao hoje da Igreja e do Santuário de Fátima — eixos que não se 
contrapõem ou justapõem, mas antes se iluminam mutuamente. Materializam-se 
esses eixos no âmbito semântico do caminho, fazendo ecoar de modo particular o 
sinodal que estamos a percorrer em Igreja, e no âmbito do encontro, a partir dos 
núcleos temáticos do presente ano pastoral no Santuário, especialmente dedicado 
ao aprofundamento da experiência de encontro com Deus, concretizando-se assim 
no tema que preside ao programa: O Santuário: meta de caminhos, lugar de encontros.

Este evento de teor formativo, dirigido aos guias-intérpretes e aberto a outros guias 
e agentes turísticos e pastorais, proporá aos participantes olharem para Fátima 
precisamente a partir destes marcos de atualidade, convidando-os a re�etir sobre o 
sentido e a prática da sinodalidade, aprofundar leituras sobre parte do património 
artístico do Santuário e redescobrir �guras cujos per�s biográ�cos e espirituais 
adquirem particular relevo no horizonte dos eixos temáticos em consideração.

PROGRAMA
09h30 Acolhimento

10h00 Palavra inaugural 
 Carlos Cabecinhas

10h30 A sinodalidade na vida da Igreja, ontem e hoje 
 António Martins

11h30 Intervalo

12h00 Nos passos de Pedro e Paulo: exercício de contemplação da obra mural  
 de Siza Vieira [Galilé dos Apóstolos S. Pedro e S. Paulo] 
 André Pereira 

13h00 Almoço

14h15 Diálogo entre agentes de peregrinação

15h00 S. Francisco Marto, ícone e mistagogo de um itinerário contemplativo:

 I. A intimidade do encontro com Deus: traços do per�l espiritual 
 de São Francisco Marto 
 Madalena Silva

 II. Desvelar o rosto de São Francisco Marto: representações artísticas 
 do vidente 
 Marco Daniel Duarte

16h30 Intervalo

17h00 Os Rostos de Fátima: �sionomias de uma paisagem espiritual 
 [visita guiada] 
 Marco Daniel Duarte

18h30 Rosário [Capelinha das Aparições]

ORADORES
Carlos Cabecinhas  Reitor do Santuário de Fátima

António Martins  Professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa

André Pereira  Diretor do Departamento de Acolhimento e Pastoral

Madalena Silva  Religiosa da Aliança de Santa Maria

Marco Daniel Duarte  Diretor do Museu e do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
A participação tem uma taxa de inscrição associada, que inclui almoço no Santuário de Fátima. 
A taxa é de 15,00 €.

O check-in no Encontro e o pagamento da inscrição devem ser realizados no próprio dia na receção 
da Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo.

A inscrição deve ser formalizada até ao dia 30 de março, por meio do formulário disponível em: 
h�ps://forms.gle/8GTvVakaH8k2qziP9.

Os serviços do Santuário de Fátima con�rmarão a inscrição.


