
Diretor: Pe. Carlos Cabecinhas * Santuário de N.ª Sr.ª do Rosário de Fátima * 2496-908 Fátima (Portugal) * Publicação Trimestral * Ano 12 * N.º 49 * 2016/05/13

Há um ano, no dia 13 de maio de 2015, a Imagem 
Peregrina de Nossa Senhora de Fátima iniciava a 
peregrinação por todas as dioceses portuguesas 

– uma das iniciativas mais significativas do Centenário 
das Aparições de Fátima – que agora chega ao seu ter-
mo. São muitos os países, as dioceses e as comunidades 
paroquiais, um pouco por todo o mundo, que organizam 
visitas da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fá-
tima. Esta teve a particularidade de ser assumida pela 
Conferência Episcopal Portuguesa, que publicou uma 
Nota Pastoral sobre esta iniciativa, como forma de en-
volvimento na celebração do Centenário das Aparições.

As notícias e os testemunhos que foram chegando 
das dioceses visitadas confirmam que esta grande pere-
grinação foi uma forte experiência de fé e de piedade ma-
riana e uma oportunidade especial de divulgação e apro-
fundamento da mensagem de Fátima. O ambiente festivo 
acompanhou sempre a Imagem, mostrando a alegria e o 
entusiasmo dos cristãos com esta tão ilustre visita.

Esta jubilosa pereginação mostra-nos que Nossa Se-
nhora continua a ter uma inigualável capacidade de atra-
ção junto dos cristãos. Os fiéis têm plena consciência de 
que, na Imagem, veneram Nossa Senhora, nela represen-
tada. As várias manifestações de veneração para com a 
Imagem manifestam a consciência de que, por meio des-
sa mediação sensível, se torna de algum modo presen-
te Nossa Senhora, que se encontra já na glória, junto de 
Deus, mas continua a acompanhar os seus filhos que pe-
regrinam sobre a terra; são ocasião propícia para escutar 
e acolher a sua mensagem em Fátima; tornam-se desafio 
à imitação da sua atitude crente e do seu itinerário de fé.

As comunidades religiosas contemplativas de Por-
tugal, espiritualmente unidas a esta peregrinação pelas 
dioceses portuguesas, foram suporte com a sua oração. 
De facto, de maio de 2014 a fevereiro de 2015, foram 
estas comunidades que acolheram tão ilustre visita e que 
assumiram o compromisso de rezarem pelo bom fruto da 
peregrinação da Imagem às dioceses, que agora chegou 
ao fim.

Este foi um autêntico momento de graça para a Igreja 
em Portugal.

Pe. Carlos Cabecinhas

Visita da Virgem Peregrina 
é «momento de graça»

para a Igreja em Portugal

Aparições do Anjo evocadas 
no Santuário de Fátima

Reitor relembrou mensagem do Anjo no poço do Arneiro

O Santuário de Fátima fez memória das aparições do Anjo aos 
três Pastorinhos em 1916 no passado dia 21 de março, no ano 

em que se assinala o centenário deste acontecimento.
Este momento evocativo teve início na Capelinha das Apari-

ções, seguindo-se uma procissão até à Loca do Cabeço e ao Poço 
do Arneiro, os dois locais onde o Anjo da Paz apareceu.

D. António Marto, bispo da diocese de Leiria-Fátima, saudou 
os presentes, em especial os jovens que participaram neste mo-
mento celebrativo.

«O Centenário das Aparições do Anjo coincide com o Jubi-
leu Extraordinário da Misericórdia. Este Anjo pode ser o Anjo da 
Misericórdia, porque falou de misericórdia aos Pastorinhos», afir-
mou o prelado.

Com a recitação do terço, a procissão seguiu até Aljustrel. 
Durante a oração não foram esquecidos os refugiados, os perse-
guidos e os oprimidos.

Na evocação da primeira aparição, foi salientado que a men-
sagem deixada pelo Anjo aos Pastorinhos foi uma mensagem de 
paz; o gesto da paz feito entre todos os presentes foi um dos mo-
mentos de maior emoção deste percurso.

No Poço do Arneiro, local onde o Anjo apareceu pela segun-
da vez, no verão de 1916, foi recordado o momento em que falou 
de misericórdia aos Pastorinhos.

«Que fazeis? Orai, orai muito. Os Corações Santíssimos de 
Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei 
constantemente, ao Altíssimo, orações e sacrifícios», recorda a 
Irmã Lúcia nas suas Memórias.

Na Loca do Cabeço, local da terceira aparição – com um con-
vite à atitude de oração feito aos videntes de Fátima –, os pere-
grinos voltaram a rezar juntos as orações ali ensinadas pelo Anjo.

Neste momento celebrativo do Centenário das Aparições do 
Anjo, estiveram presentes vários grupos de peregrinos, entre eles 
muitos jovens. A peregrinação até aos Valinhos foi sempre acom-
panhada pelo reitor do Santuário de Fátima.

Ana Filipa Luís
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O Santuário de Fátima vai receber o congresso e a assem-
bleia-geral da Associação (francesa) de Reitores de San-

tuários, em janeiro de 2017.
«Este congresso reunirá os reitores de Santuários, mas terá 

algo mais, pois vai permitir o encontro dos membros das as-
sociações marianas que desenvolvem a piedade e a oração 
mariana nos seus diferentes lugares», referiu ao Fátima Luz 
e Paz o presidente da Associação de Reitores de Santuários, 
Pe. Vincent Gallois, que conjuntamente com o reitor do Sanc-
tuaire Sainte-Anne de La Palud, Pe. Paul Berrou, se deslocou 
a Fátima para preparar este encontro em 2017, justamente no 
início do ano em que se comemora o Centenário das Apari-
ções de Nossa Senhora na Cova da Iria.

Este encontro – que tem por tema «No coração do seu tem-
po, Maria e a Igreja sinal de esperança», tirado do versículo 
do Apocalipse «Um grande sinal apareceu no céu, uma mu-
lher» – reunirá cerca de uma centena de participantes, em 
representação de vários santuários marianos.

«O nosso objetivo é refletir e rezar sobre este tema. Desen-
volvemos na nossa associação, para além do congresso, uma 
caminhada espiritual. Vimos ao Santuário para o conhecer e 
viver a sua caminhada própria», acrescentou ainda o Pe. Vi-
cent Gallois.

«Para nós, é particularmente significativo poder falar e 
mostrar Fátima, levando os participantes a fazerem a expe-
riência do peregrino que aqui vem», diz o reitor do Santuário, 
Pe. Carlos Cabecinhas.

Por outro lado, «trata-se de uma oportunidade para acolher 
responsáveis de santuários que são, muitas vezes, também 
organizadores de peregrinações a Fátima», observa ainda o 
responsável pelo Santuário da Cova da Iria.

A escolha do Santuário de Fátima foi confirmada na reu-
nião da Associação de Santuários Franceses no passado mês 
de janeiro, em Le Puy-en-Velay.

A Associação de Reitores de Santuários é uma associação 
francesa que integra «todos os santuários católicos gauleses» 
e «alguns» da Bélgica, da Suíça, de Portugal e do Líbano.

A reunião em Le Puy-en-Velay, onde existe um santuário 
mariano, foi um momento de reflexão sobre o «fenómeno da 
peregrinação e seus valores religiosos e antropológicos».

Carmo Rodeia 

Santuário de Fátima oferece 
imagem a arcebispo de Aracaju

Santuário
recebe assembleia-geral

da Associação de Reitores 
de Santuários em 2017 O bispo de Leiria-Fátima ofereceu uma imagem de Nossa 

Senhora de Fátima à arquidiocese de Aracaju, no estado 
brasileiro de Sergipe.

No encontro entre D. António Marto e o arcebispo de 
Aracaju, D. José Lessa, que decorreu na Casa de Retiros de 
Nossa Senhora do Carmo, no Santuário de Fátima, e em que 
estiveram presentes o reitor do Santuário e o pároco da pa-
róquia de Nossa Senhora de Fátima de Aracaju, foram ainda 
oferecidas duas relíquias dos beatos Francisco e Jacinta Mar-
to, em nome da Postulação.

«Esperamos que esta imagem leve a mensagem de Fátima, 
que é a mensagem de uma mãe que visita os seus filhos nos 
momentos mais dolorosos das suas vidas e lhes leva o rosto 
de Jesus e a sua misericórdia», disse D. António Marto numas 
breves palavras de boas-vindas.

A arquidiocese de Aracaju foi criada a 3 de janeiro de 
1910, pela bula Divina disponente clementia, do papa Pio X, 
na sequência do desmembramento da arquidiocese de São 
Salvador da Bahia.

Dividida em quatro vigararias, que administram 89 paró-
quias, maioritariamente dedicadas a Nossa Senhora de Fáti-
ma, esta arquidiocese exprime «uma enorme devoção a Nos-
sa Senhora de Fátima».

«No ano passado, quando a Virgem Peregrina esteve no 
Brasil, tivemos ocasião de a receber e foi uma enorme festa 
que envolveu inclusive os poderes administrativo, político e 
judicial locais», disse D. José Lessa, que é arcebispo de Ara-
caju desde agosto de 1998, sublinhando que a «sua presença 
ajudou a renovar corações, a recuperar famílias que estavam 
em litígio e promoveu a reconciliação».

O reitor do Santuário, Pe. Carlos Cabecinhas, afirmou 
ser «um prazer» receber peregrinos brasileiros e sublinhou 
a «união nesta fé e devoção a Nossa Senhora de Fátima». De 
resto, acrescentou o sacerdote, «o Brasil é neste momento o 
país com mais devotos de Nossa Senhora de Fátima».

A comunidade paroquial de Nossa Senhora de Fátima de 
Aracaju tem agendada uma peregrinação ao Santuário da 
Cova da Iria este ano, em novembro, altura em que também 
irá a França e a Itália.

Durante o encontro, o bispo de Leiria-Fátima deixou ainda 
um apelo aos diocesanos de Aracaju para que rezem «pela 
canonização dos pastorinhos».

Carmo Rodeia

Organizadores de encontro internacional de ARS visitaram o 
Santuário de Fátima

Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Aracaju, realiza 
peregrinação ao Santuário em novembro
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O Apostolado Mundial de Fátima realizou o seu primei-
ro congresso sobre a mensagem de Fátima destinado à 

região da Oceânia, na arquidiocese de Suva, Ilhas Fidji, de 
26 a 29 de novembro de 2015. Os quatro dias de encontro 
tiveram como tema geral «A nova evangelização da Oceânia 
e a urgência de viver e difundir a mensagem de Fátima». O 
evento reuniu centenas de pessoas devotas de Nossa Senhora, 
oriundas das Ilhas Fidji e de alguns países vizinhos, como 
a Austrália, as ilhas Samoa, Salomão, Samoa Americana e 
ainda representantes de países mais longínquos, tais como as 
Filipinas, os Estados Unidos, Portugal e Porto Rico. 

A abertura e o encerramento do congresso ficaram mar-
cados por uma bonita procissão com a Imagem de Nossa 
Senhora de Fátima, levada em ombros por jovens com os 
trajes tradicionais do país. A procissão percorreu as estradas 
principais da capital e foi seguida por uma enorme multidão 
que, em oração e com cânticos à Virgem Mãe, se dirigiu até à 
catedral onde se celebrou a Eucaristia.

Vários conferencistas, entre os quais o arcebispo de Suva, 
D. Peter Chong, e o presidente internacional do Apostolado 
Mundial de Fátima, Prof. Américo Ortiz, partilharam as suas 
reflexões durante o congresso. Ambos sublinharam a neces-
sidade de implementar, na região do Pacífico, uma correta 
devoção mariana, para que esta possa estar ao serviço da 
evangelização.

Ilhas Fidji acolheram congresso sobre a mensagem de Fátima 

A participação e o testemunho de Ana Reis e de Nuno Pra-
zeres, do secretariado em Fátima, e as mensagens de saudação 
enviadas pelo senhor bispo de Leiria-Fátima e pelo senhor 
reitor do Santuário de Fátima, entre outros, contribuíram para 
encurtar as distâncias entre as Ilhas Fidji e Fátima. Ao mesmo 
tempo, permitiram aos participantes ficarem a conhecer me-
lhor o ambiente de fé e de oração que se respira em Fátima.

Das várias conclusões emanadas do congresso, destaca-se 
a necessidade de uma leitura e interpretação da mensagem de 
Fátima tendo em conta sempre o contexto particular de cada 
região. No caso da Oceânia, isso significa levar a mensagem 
de Fátima ao coração de pessoas que vivem em ilhas isoladas 
e dispersas pelo Pacífico, muitas vezes sujeitas à pobreza, à 
violência e à destruição dos seus valores ancestrais. Os ape-
los de Nossa Senhora à oração, à reparação e à paz são, por 
isso, de extrema relevância neste contexto.

O encontro serviu ainda para mobilizar as pessoas para as 
celebrações do Centenário das Aparições de Fátima, encora-
jando-as a dinamizar atividades nos seus países para assinalar 
a efeméride.

O Apostolado Mundial de Fátima é uma associação inter-
nacional da Igreja cuja missão é a vivência e a divulgação da 
mensagem de Nossa Senhora de Fátima em todo o mundo. 
Para mais informações: www.worldfatima.com.

Nuno Prazeres
Apostolado Mundial de Fátima

Ilhas Fidji acolheram primeiro congresso sobre a mensagem de Fátima

O congresso reuniu centenas de pessoas oriundas de vários países

Na abertura do congresso, a imagem de Nossa Senhora foi levada 
por um grupo de jovens
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Meeting Internacional de Fátima
contou com 1500 jovens 

O Meeting Internacional Fátima – MIF – é um encontro de 
jovens que acontece durante a Semana Santa, momento 

em que desenvolvem um conjunto de atividades desportivas 
e culturais em Fátima.

Neste encontro participam jovens entre os 14 e os 16 anos, 
vindos de 65 associações juvenis de Espanha e Portugal prin-
cipalmente, ainda que também participem grupos de outros 
países europeus e africanos. Este ano juntaram-se cerca de 
1500 jovens, orientados por tutores. 

Durante esta semana realizam inúmeras atividades como 
futebol, futsal, basquetebol, cinema, jogos de quiz sobre a 
Europa e literatura. Estes jovens visitam ainda lares de ido-
sos e o centro de apoio a deficientes profundos João Paulo II, 
para fazer animação e partilhar a experiência do sofrimento 
humano.

A principal finalidade do MIF consiste em oferecer uma 
estrutura que facilite aos jovens viver a Semana Santa com 
intensidade, perto de Nossa Senhora da Fátima, participando 
nas celebrações religiosas, com particular destaque as cele-
brações do tríduo pascal, a saber: a Missa da Ceia do Senhor, 
a Paixão e a Vigília Pascal.

Para além destas atividades ainda existe um tempo reser-
vado ao descanso e ao divertimento necessários aos rapazes 
desta idade, durante o período de férias. 

Realizam, ainda, visitas a todos os lugares relacionados 
com as aparições de Nossa Senhora e do Anjo de Portugal. 
Muitos destes jovens e, sobretudo, os monitores já vêm a Fá-
tima há muitos anos e, como tal, são conhecedores em pro-
fundidade de todos os acontecimentos que tiveram lugar na 
Cova da Iria. 

Para os jovens, viverem a Semana Santa tão perto da Nos-
sa Senhora e terem o privilégio dos muitos momentos de ora-
ção na Capelinha supõe uma experiência da conversão ines-
quecível que ficará nas suas mentes para toda a vida.

Josemaría García Castro 

Atividades espirituais são intercaladas com atividades lúdicas
e desportivas

Jovens do Opus Dei participaram em jornada anual da Semana Santa

Centro João Paulo II foi um dos locais visitados pelos jovens
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Peregrinos do Apostolado de la Oración de Toledo
fazem 25.ª peregrinação a Fátima

Cerca de 1000 peregrinos do Apostolado de la Oración de 
Toledo − mais de 500 jovens, meia centena de sacerdotes e 

cerca de 100 famílias, na sua maioria jovens − participaram na 
25.ª peregrinação ao Santuário de Fátima.

Por se tratar de uma peregrinação jubilar, o grupo ofereceu 
ao Santuário de Fátima uma custódia que usou numa vigília 
organizada no domingo à noite, na Capelinha das Aparições.

Composto por vários elementos, que se deslocam anualmen-
te ao Santuário da Cova da Iria por altura do Carnaval, o grupo 
é liderado pelo Pe. Francisco Martin Carretero, desde sempre 
ligado a esta iniciativa.

«Foi aqui que muitos de nós despertámos para a fé», dis-
se o sacerdote que vem desde sempre, ainda antes de estar no 
Seminário, «como outros, que nesta visita descobriram a sua 
vocação».

A peregrinação a Fátima começou, há 25 anos, na peque-
na cidade de Talaverna de La Reina, pertencente à diocese de 
Toledo. Nos primeiros tempos, três autocarros eram suficien-
tes; «hoje são mais de 100», refere o sacerdote, dizendo que 
ninguém nem nada para esta vontade de vir a Fátima, «nem 
mesmo a chuva que apanhamos sempre à entrada».

«Convertemo-nos numa peregrinação nacional, de todas as 
comunidades autonómicas espanholas», sublinha, destacando 
que todos − «jovens e menos jovens» − querem «ter esse en-
contro com o olhar terno da mãe».

«Esse é o grande milagre de Fátima: gente que chega com 
pouca fé, que vem atrás de amigos e chega aqui e quer regressar 
por causa de Nossa Senhora», afirma sublinhando que este é 
um local «propício ao discernimento».

Mas esta, ao contrário de outras, «não é uma peregrinação 
qualquer» e, por isso, a preparação «é fundamental».

«Nós não vimos só caminhar; a experiência espiritual é indi-
vidual mas também é vivida em grupo e, por isso, começamos 
a preparação muito cedo, até porque todos os anos sentimos 
que vem cada vez mais gente e gente que nunca fez este tipo de 
“caminho” espiritual», acrescenta.

«Começamos geralmente em novembro com cartas dirigi-
das às paróquias, aos mosteiros e conventos para que rezem 

pelo sucesso da peregrinação. Depois, fazemos vídeos e notí-
cias da peregrinação para que as pessoas possam conhecer bem 
o que vamos fazer», recorda.

«Muita gente adere e, por isso, a peregrinação conta com um 
número cada vez maior e, sobretudo, um número muito signifi-
cativo de jovens que vivem a espiritualidade mariana de forma 
muito intensa. Quando chegam à Capelinha, há qualquer coisa 
que mexe com eles, é o que nos contam», refere ainda.

Chegados a Fátima, os dias são passados em atividades 
orientadas para a mensagem de Fátima: vigílias de oração, ce-
lebração da Eucaristia, reflexão e partilha; «é tudo agendado ao 
pormenor e muito intenso», refere o Pe. Francisco Carretero.

«Como este ano se está a celebrar o Centenário das Apari-
ções do Anjo, esta peregrinação ganhou um novo sentido para 
nós», refere ainda, e «convida-nos a reforçar esta atitude fun-
damental de arrependimento e humildade», de se estar «dispo-
nível para o que quer que Deus tenha reservado para cada um».

No fundo, conclui, «temos de fazer o que Nossa Senhora 
ensinou aos pastorinhos e virmos aqui é dizer “sim” a essa con-
fiança, que se manifesta não por tocar ou dar um beijo a uma 
pedra, a uma imagem, mas para nos deixarmos tocar pelo Cora-
ção Imaculado de Nossa Senhora e fazermos como ela».

Carmo Rodeia 

Grupo espanhol ofereceu uma custódia ao Santuário de Fátima

VI Peregrinação ao Santuário de Fátima
dos Devotos de Nossa Senhora de Fátima

De 3 a 6 de março, a diocese de Getafe, Espanha, realizou 
a peregrinação anual ao Santuário de Fátima.

Este ano o grupo foi composto por 130 peregrinos, muitos 
já habituais nesta peregrinação. Nela participaram ainda três 
sacerdotes e uma consagrada.

«Começámos a nossa peregrinação com muita alegria e 
entusiasmo por poder voltar a ver a nossa mãe amada, Nossa 
Senhora de Fátima», conta António Bustos, membro do grupo.

Durante a peregrinação tiveram lugar várias cerimónias 
religiosas, entre as quais a oração do rosário, que Nossa 
Senhora tanto pediu, a celebração diária da santa missa na 
Capelinha das Aparições, uma hora de adoração e a via- 
-sacra. Durante o caminho, os sacerdotes que acompanharam 
a peregrinação iam confessando os peregrinos.

Na tarde de sábado, ao finalizar a hora de adoração, o grupo 
entrou pela Porta Santa da Misericórdia do Santuário de 
Fátima, para celebrar o Jubileu do Ano Santo da Misericórdia.

Ao finalizar a peregrinação, o peregrino espanhol conta que 
todos «deram testemunho de que estavam cheios de amor da 
Santíssima Virgem e que foram abençoados por uma grande 
graça espiritual. Todos mostraram desejos de voltar a Fátima 
no próximo ano, se Deus quiser, e com uma razão ainda mais 
forte, uma vez que celebramos o Centenário das Aparições de 
Fátima».

Antonio Huerta Bustos

A peregrinação decorreu de 3 a 6 de março
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Relíquias dos Pastorinhos em Roma

O Movimento da Mensagem de Fá-
tima em Itália promoveu a cele-

bração do dia dos Pastorinhos, a 20 de 
fevereiro, com um tríduo de oração e 
catequeses na Basílica de Sant’Antonio 
al Laterano, em Roma.

No Ano Santo da Misericórdia cele-
bra-se também o Centenário das Apa-
rições do Anjo aos três Pastorinhos de 
Fátima. Para uma maior vivência desta 
efeméride, a Basílica de Sant’Antonio 
al Laterano proporcionou aos fiéis um 
tríduo celebrativo com um vasto pro-
grama.

No dia 18 de fevereiro foram aco-
lhidas a imagem de Nossa Senhora 
de Fátima e as dos beatos Francisco e 
Jacinta Marto, assim como as suas re-
líquias. Neste mesmo dia foi realizada 
uma catequese sobre Francisco Marto, 
onde foram abordados a vida e os ensi-
namentos do jovem vidente que, ape-
sar da curta vida que teve, a passou em 
momentos de adoração. Durante a mis-
sa vespertina, todos os que o desejaram 
tiveram a oportunidade de venerar as 
relíquias dos Pastorinhos.

Uma catequese sobre a Jacinta, outra 
das protagonistas desta história, mar-
cou, por seu lado, o dia 19. Também 
neste dia houve a oportunidade de ve-
nerar as relíquias dos Pastorinhos.

No dia 20, festa litúrgica dos Pasto-
rinhos, a catequese proporcionada aos 

fiéis teve por tema: «Chamados à Santi-
dade». A missa vespertina foi presidida 
por D. Lorenzo Leuzzi, bispo auxiliar 
de Roma. No final da celebração, fez-se 
a oração aos beatos, a que se seguiu a 
despedida e partida das relíquias.

Sandra Dantas

Basílica de Sant’Antonio al Laterano celebrou dia dos Pastorinhos

O reitor do Santuário de Fátima, 
Pe. Carlos Cabecinhas, disse na 

homília da missa da peregrinação men-
sal de abril no Santuário, celebrada na 
Basílica da Santíssima Trindade, que 
«só a fé pode abrir os nossos olhos para 
esta realidade nova, capaz de transfor-
mar as nossas vidas», que é a experiên-
cia de Cristo ressuscitado.

E Nossa Senhora «é exemplo des-
sa fé e do acolhimento de Jesus Cristo 
vivo», porque Ela «concebeu o Filho 

Nossa Senhora é «o exemplo da fé» que pode transformar as nossas vidas

acreditando» e «acreditando esperou a 
ressurreição», prosseguiu. Por isso, Ela 
aparece-nos como o «exemplo da fé na 
ressurreição de Cristo», referiu.

Depois de saudar os peregrinos pre-
sentes, nas várias línguas, e a partir do 
Evangelho, que neste tempo pascal se 
centra na ressurreição de Jesus, o res-
ponsável pelo Santuário de Fátima 
sublinhou a importância do «encontro 
com Cristo ressuscitado», referindo 
que é essa experiência «que faz de nós 

cristãos. E Maria, também neste aspeto, 
é um modelo para nós».

«A Jesus não o podemos ver, hoje, 
como o viram aqueles que com Ele vi-
veram durante a sua vida na Palestina. 
A presença do Ressuscitado é invisível 
aos olhos, mas a fé percebe os sinais da 
sua presença», adiantou identificando 
as várias formas em que Ele se pode 
tornar presente: na Palavra, na Euca-
ristia e nos acontecimentos que nos ro-
deiam. E deixou um desafio: «aqueles 
que encontram Cristo ressuscitado não 
podem deixar de o anunciar».

O Reitor do Santuário destacou, 
ainda, que este «anúncio torna Fátima 
num acontecimento eclesial de difusão 
mundial».

O Pe. Carlos Cabecinhas conclui pe-
dindo a Nossa Senhora que «nos ajude 
a fazer experiência da alegria expansi-
va que vem da presença de Cristo vivo 
nas nossas vidas, como os Pastorinhos, 
para, como eles, sermos anunciadores».

Para esta peregrinação fizeram-se 
anunciar cinco grupos: um de Portugal, 
um do Brasil, dois grupos de França e 
um grupo da República Checa.

Ana Filipa Luís e Sandra Dantas

Peregrinação de abril contou com a presença de cinco grupos de peregrinos



2016/05/13 7

A Conferência Episcopal Por-
tuguesa, o Santuário de Fá-

tima e o Apostolado da Oração 
– Rede Mundial de Oração do 
Papa promovem o IV Congres-
so Eucarístico Nacional, que se 
realiza de 10 a 12 de junho, em 
Fátima.

A iniciativa, integrada nas 
celebrações do Centenário das 
Aparições de Fátima, tem como 
tema «Viver a Eucaristia, fonte 
de Misericórdia» e é um mo-
mento privilegiado para os parti-
cipantes aprofundarem a riqueza 
deste Ano Jubilar na sua relação 
com a Eucaristia e a mensagem 
de Fátima.

Entre os oradores estão o pre-
feito da Congregação para os 
Institutos de Vida Consagrada 
e as Sociedades de Vida Apos-
tólica, o cardeal brasileiro D. 
João Braz de Aviz; o presiden-
te do Comité Pontifício para os 
Congressos Eucarísticos Inter-
nacionais, o arcebispo italia-
no D. Piero Marini; o bispo de 

Informações sobre o programa e InscrIções:

Celebrando o Centenário

das Aparições de Fátima  

Viver a 
Eucaristia

fonte de 
Misericórdia

Santuário de Fátima:  249 539 600   |  Apostolado da Oração:  253 689 446              site:  www.congressoeucaristico.pt | mail:  geral@congressoeucaristico.pt

Fátima, 10-12  junho 2016

Santuário de Fátima
acolhe IV Congresso Eucarístico Nacional em junho

Desapareceu um «grande apóstolo 
de Fátima cuja morte lamenta-

mos», disse o reitor do Santuário de 
Fátima à Sala de Imprensa do Santuá-

Santuário de Fátima lamenta morte de D. Rubén Héctor di Monte
«Queremos alargar a devoção a Nos-

sa Senhora de Fátima e procuramos ser 
muito fiéis à sua Mensagem. Temos um 
“Fatimóvel” que percorre o país – é já 
o segundo, pois já percorremos muitos 
milhares de quilómetros – distribuindo 
muito material informativo: cartazes, 
calendários, panfletos, pins, etc. Nunca 
cobramos nada pelos materiais; é tudo  
oferecido», referiu D. Rubén na entre-
vista que deu em 2014 à Sala de Im-
prensa do Santuário de Fátima.

Foi o responsável pela organização 
de quatro das peregrinações da Imagem 
Peregrina à Argentina e um incansável 
promotor da mensagem de Fátima no 
seu país.

O Santuário de Fátima recorda com 
emoção este grande apóstolo de Fátima 
pelo qual reza neste dia, acreditando 
que terá sido acolhido nos braços ma-
ternos da Mãe, que tanto ajudou a co-
nhecer.

Sandra Dantas

Lamego, D. António Couto; a 
postuladora da Causa da Ca-
nonização dos Pastorinhos de 
Fátima, Ir. Ângela Coelho; o 
professor José Eduardo Bor-
ges de Pinho, da Universidade 
Católica Portuguesa; e o reitor 
do Santuário de Nossa Senhora 
da Conceição de Vila Viçosa, 
Pe. Francisco Couto.

O programa, para além de 
conferências, inclui também mo-
mentos celebrativos e culturais.

A sessão de abertura conta-
rá com a presença do cardeal 
patriarca de Lisboa, D. Manuel 
Clemente, e do bispo de Leiria-
-Fátima, D. António Marto.

O programa do Congresso 
abre com uma celebração in-
tegrada na Peregrinação das 
Crianças, no Recinto de Oração 
do Santuário, às 11h00 do dia 10 
de junho. As inscrições, podem 
ser efetuadas através do email 
geral@congressoeucaristico.pt.

Carmo Rodeia

rio, horas depois de D. Rubén Héctor 
di Monte, com 84 anos, ter falecido no 
seu país natal, a Argentina, no passado 
dia 19 de abril.

D. Rubén Héctor di Monte nasceu a 
12 de abril de 1932 em Luján, Argenti-
na. Ordenado sacerdote a 5 de dezem-
bro de 1954, foi eleito bispo titular de 
Giomnio e auxiliar de Avellaneda a 13 
de junho de 1980 por João Paulo II. A 
26 de abril de 2000 tornou-se arcebispo 
de Mercedes-Luján. Renunciou ao seu 
cargo, devido à idade, a 27 de dezem-
bro de 2007.

D. Rubén Héctor di Monte, arcebis-
po emérito de Mercedes-Luján, esteve 
em Fátima pela última vez em maio de 
2014, por ocasião de mais uma peregri-
nação a este Santuário, que lhe era tão 
querido.

Juntamente com a irmã Alba Maria 
Martinez fundou a Família Missionária 
de Nossa Senhora do Rosário de Fáti-
ma, em 1986. 
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Santuário
de Fátima

tem novo site
O Santuário de Fátima lançou no iní-

cio de março um novo site onde se 
incluem informações sobre a atividade 
pastoral diária, atualizada em perma-
nência, e informações de relevo histó-
rico e teológico para a compreensão da 
mensagem de Fátima.

Na nova página há um contador do 
tempo que nos conduzirá até ao dia 13 
de maio de 2017, ano em que se assi-
nala verdadeiramente o Centenário das 
Aparições de Fátima.

Este novo endereço online – www.
fatima.pt – permite conhecer melhor 
cada espaço do Santuário de Fátima, 
bem como a história das aparições e a 
vida dos Pastorinhos.

A vivência do Santuário, a agenda 
cultural e celebração do Centenário das 
Aparições também têm lugar de desta-
que neste novo espaço na internet.

A novidade deste site é um melhora-
do layout, com um espaço multimédia 
onde é possível ver fotografias, vídeos e 
aceder a documentação.

A visualização em direto da Cape-
linha das Aparições continua a ser um 
dos pontos mais importantes deste novo 
site que, à semelhança do anterior, se 
espera que continue a ser visitado por 
milhares de peregrinos diariamente.

O site está disponível nos 7 idiomas 
oficiais do Santuário: português, espa-
nhol, italiano, francês, inglês, alemão e 
polaco.

Este novo espaço na internet permite, 
também, fazer compras online na loja 
oficial do Santuário de Fátima.

Cátia Filipe


