22 de fevereiro, 2020
Escola do Santuário promove retiro de silêncio em Tempo da Quaresma

Escola do Santuário promove retiro de silêncio em Tempo da
Quaresma
Iniciativa acontecerá de 28 de fevereiro a 1 de março, na Casa de
Retiros de Nossa Senhora do Carmo, no Santuário de Fátima
“Pelo sofrimento à luz” é o título do segundo de quatro retiros de silêncio que a Escola
do Santuário propõe para o ano Pastoral de 2019/2020. A iniciativa acontecerá de 28 de
fevereiro a 1 de março, na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, no Santuário de
Fátima, em pleno tempo da Quaresma, numa proposta do Santuário inspirada na
experiência da luz descrita pelos Pastorinhos, no ﬁnal das aparições, que visa
proporcionar uma experiência interior da misericórdia de Deus, através da prática da
oração da compaixão e da conﬁança.
Os Retiros da Luz são retiros de silêncio, propostos a todas as pessoas, mais crentes ou
menos crentes, que sintam a necessidade espiritual de recomeçar/renovar a vida: de se
verem a si mesmas em Deus, que é essa luz – assim diziam os Pastorinhos da
experiência da luz que os envolvia e penetrava, reﬂetindo-se nas mãos de Maria, no ﬁm
da aparição. Esta luz desvelava-lhes o sentido da vida e da história. Estas iniciativas,
pretendem acompanhar a espiritualidade de cada tempo litúrgico e o ritmo do rosário,
assentam em quatro passos: o do silêncio, que, pela espera, abre o coração à luz; o da
Palavra, que dá sustento à fé; o da oração; e o da reparação, que promove o amor pelo
próximo.
O programa começa às 21h00 de 28 de fevereiro, sexta-feira, e ﬁnda no domingo, dia 2
de março, com a eucaristia, às 15h00.
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A inscrição é obrigatória e sujeita a conﬁrmação. Para mais informações:
pastoral@fatima.pt / +351 249 539 600.
“A alegria da luz” foi o primeiro de quatro retiros de silêncio e decorreu de 6 a 8 de
dezembro de 2019. “Salvos pela luz” é o tema do retiro da Páscoa, agendado para o
período de 24 a 26 de abril; para o Tempo Comum estão previstas duas edições sob a
temática “A vida na luz”, uma breve, de 31 de julho a 2 de agosto, e outra longa, de 26
a 30 de agosto.
Para o novo ano pastoral, a Escola do Santuário tem já agendado o Itinerário sobre o
Rosário, a realizar de 29 de junho a 5 de julho de 2020. Desde 2018, a Escola do
Santuário tem assumido a missão de aprofundar e descobrir a espiritualidade da
Mensagem de Fátima, através da sua leitura em relação com experiências signiﬁcativas
da contemporaneidade, e do reconhecimento da sua eclesialidade e relevância pastoral.

PROGRAMA
Pelo sofrimento à luz, no Tempo da Quaresma
28 de fevereiro a 1 de março de 2020, Casa de Retiros de Nossa Senhora do
Carmo

sexta-feira
21h00. Encontro 0: abrir o silêncio

sábado
08h00. Pequeno-almoço
09h00. Oração da manhã
09h30. Encontro 1: na noite, a livre obediência à luz. Silêncio
11h30. Encontro 2: golpes das trevas, sulcos de luz. Silêncio
13h00. Almoço
15h00. Encontro 3: a luz paradoxal da coroa. Silêncio
17h00. Encontro 4: caminho da cruz, caminho de luz. Silêncio
19h00. Missa
20h00. Jantar
21h30. Rosário

domingo
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08h00. Pequeno-almoço
09h00. Oração da manhã
09h30. Encontro 5: a luz da hora noa. Silêncio
11h30. No silêncio, comungar a luz. Adoração
12h30. Avaliação
13h00. Almoço
15h00. Missa

Formulário para inscrição
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