Retiro "Com Maria, ver, levantar(-se) e ser luz"

RETIRO "Com Maria, ver, levantar(-se) e ser luz"
Verbos fundamentais para um itinerário de vida inspirado na experiência de fé
e na disponibilidade total para o projeto de Deus da jovem de Nazaré.
28 a 30 de janeiro de 2022 | Casa de Retiros de Nossa Senhora das Dores

O tema deste retiro apresenta um conjunto de verbos fundamentais para um itinerário
de vida inspirado na experiência de fé e na disponibilidade total para o projeto de Deus
da jovem de Nazaré. Maria é a cheia da graça divina, que lhe permitiu “ver” o amor de
Deus revelado no seu coração. Ela é comunicadora dessa luz de Deus, a mesma que a
envolve e ilumina o mundo.
Em Fátima, Maria, portadora da luz divina, comunicou ao coração dos Pastorinhos a luz
que lhes revelou quem é Deus. São Francisco Marto, o menino silencioso e
contemplativo, foi, dos três, o que se revelou especialmente sensível a esta visão,
levando-o a uma atitude continuamente contemplativa e adorante na sua vida simples
do quotidiano.
Maria continua a convidar os homens e as mulheres de cada tempo a dar um sim a
Deus comprometido com o seu projeto de amor na doação aos irmãos. Assim, com
Maria, aprende-se o discipulado do serviço.
O retiro realizar-se-á na Casa de Retiros de Nossa Senhora das Dores e será orientado
pelo P. Ronaldo Araújo, capelão do Santuário de Fátima.
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INSCRIÇÕES

PROGRAMA
SEXTA-FEIRA
19h00 | Receção e acolhimento
20h00 | Jantar
21h00 | Dinâmica de preparação para a oração
21h45 | Oração da noite

SÁBADO
09h00 | Oração da manhã
09h45 | Encontro 1 — O “ver” de Maria na Anunciação. Uma experiência interior
11h15 | Encontro 2 — O “ver” do Francisco de Fátima
12h30 | Almoço
14h30 | Encontro 3 — A experiência pessoal do “ver” (Silêncio e partilha a pares)
17h00 | Encontro 4 — O desaﬁo do “levantar(-se)”
19h00 | Missa
20h00 | Jantar
21h30 | Rosário, na Capelinha das Aparições

DOMINGO
09h00 | Adoração
10h15 | Encontro 5 — Com Maria, sermos portadores da luz de Deus
11h30 | Missa e partilha
13h00 | Almoço e encerramento

CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
Inscrição: obrigatória e sujeita a conﬁrmação. AQUI
Para mais informações: pastoral@fatima.pt / +351 249 539 600
Alojamento: sugerem-se as Casas de Retiros do Santuário.
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Para marcar (indicando a participação neste retiro): hospedagem@fatima.pt

www.fatima.pt/pt/pages/retiro-com-maria-ver-levantar-se-e-ser-luz
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