12 de novembro, 2019
14.ª Edição do Curso sobre a Mensagem de Fátima vai reﬂetir sobre "o triunfo do amor nos dramas
da História"

14.ª Edição do Curso sobre a Mensagem de Fátima vai reﬂetir
sobre "o triunfo do amor nos dramas da História"
Encontro decorre entre 15 e 17 de novembro e será orientado pela Irmã
Ângela de Fátima Coelho, vice-postuladora da causa de beatiﬁcação da Irmã
Lúcia.
"O triunfo do amor nos dramas da História" é o tema da 14.ª edição do Curso sobre a
Mensagem de Fátima, que decorre entre 15 e 17 de novembro no Salão do Bom Pastor,
no Centro Pastoral de Paulo VI, em Fátima, sob a orientação da Irmã Ângela de Fátima
Coelho, religiosa da congregação Aliança de Santa Maria (ASM) e vice-postuladora da
causa de beatiﬁcação da Irmã Lúcia.
O curso, que pretende aprofundar a espiritualidade de Fátima, está dividido em várias
sessões onde serão abordados temas relacionados com Fátima e a sua Mensagem,
dando a conhecer a biograﬁa e o perﬁl espiritual dos Pastorinhos.
Durante os três dias do encontro, a formadora irá sublinhar a centralidade e o rosto
trinitário de Deus na Mensagem de Fátima e a importância da adoração eucarística
como convite a uma atitude oblativa.
A proposta formativa irá reﬂetir sobre os seguintes temas: Maria como intercessora e
como expressão da presença materna de Deus; a importância da oração do Rosário; o
Coração Imaculado de Maria como expressão da compaixão de Deus pelo mundo; a
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pedagogia do segredo: do medo à esperança; a reparação como convite a participar na
ação salvíﬁca de Deus; e a consagração como entrega e acolhimento.
A exemplo das edições anteriores, o Curso sobre a Mensagem de Fátima pretende dar a
conhecer, de forma abrangente e articulada, o essencial da Mensagem de Fátima,
enquanto mensagem de paz e de esperança para toda a humanidade, expondo os
elementos fundamentais das Aparições da Cova da Iria e sistematizando aspetos
temáticos, teologicamente enquadrados, numa relação dialógica com questões
especíﬁcas da vida cristã.
As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas por formulário, através do email
eventos@fatima.pt ou pelo telefone 249539600.
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