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RETIRO «Não tenhais medo»
Neste tempo crítico, praticar a conﬁança com Lúcia de Jesus
29 a 31 de outubro de 2021 | Casa de Retiros de Nossa Senhora das Dores

A conﬁança é o grande desaﬁo do tempo que atravessamos, marcado pela experiência,
imposta pela pandemia, da vulnerabilidade, que nos revela a face ocultada da condição
humana: a fragilidade. De facto, sentindo a crise como ameaça porque nos faz vermonos vulneráveis, tomamos consciência mais aguda da fragilidade constitutiva partilhada
que nos irmana. Esta crise inspira medo e faz emergir interrogações existenciais que
não permitem respostas fáceis, mas convocam o coração para um caminho interior de
procura do sentido da vida no horizonte de Deus.
Lúcia, a pastorinha do coração Imaculado de Maria, praticou a conﬁança como atitude
ﬁlial ao longo de um itinerário de vida, de pequena pastorinha a monja anciã, em que a
tribulação esteve presente. Com os seus escritos iluminados pela palavra de Deus,
procuraremos neste retiro, através da partilha de experiências e do silêncio orante, ler o
tempo como o vivemos e descobrir as possibilidades de renovação pessoal da
conﬁança, sob o olhar da Senhora de Fátima e na luz da sua mensagem.

INSCRIÇÕES

1/3

PROGRAMA
SEXTA-FEIRA
19h00 | Receção e acolhimento
20h00 | Jantar
21h00 | Encontro 1 – Introdução ao retiro
22h00 | Oração da noite

SÁBADO
08h00 | Pequeno-almoço
09h00 | Oração da manhã
09h30 | Encontro 2 – Os nomes do medo e as interrogações do tempo | partilha
11h00 | Encontro 3 – Para uma interpretação crente do tempo | silêncio
13h00 | Almoço
15h00 | Via-sacra (através deste tempo crítico)
17h30 | Encontro 4 – A conﬁança de Lúcia de Jesus | silêncio
19h15 | Missa
20h00 | Jantar
21h30 | Rosário e Procissão das Velas

DOMINGO
08h00 | Pequeno-almoço
09h00 | Oração da manhã
09h30 | Encontro 5 – Praticar a conﬁança neste tempo | silêncio
11h00 | Adoração Eucarística
12h00 | Partilha
13h00 | Almoço
15h00 | Missa

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

www.fatima.pt/pt/pages/retiro-nao-tenhais-medo
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