Retiro Pela cruz à vida

RETIRO
Pela cruz à vida. O dom de si como caminho pascal
8 a 10 de abril de 2022
Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo

A Quaresma é tempo favorável de conversão do nosso coração e da nossa vida ao
encontro com Jesus Cristo Salvador, morto e ressuscitado. No início da Semana Santa,
é-nos proposto um retiro que se oferece como caminho que ajude a preparar a
celebração da Páscoa, convidando-nos a olhar e acolher o sentido da cruz como
passagem à vida.
Na sua primeira aparição, Nossa Senhora perguntou aos Pastorinhos: «Quereis oferecervos a Deus?» A resposta das crianças foi decidida: «Sim, queremos». E foi nesta oferta
de vida, no dom de si mesmos, que eles se tornaram os primeiros e maiores sinais da
mensagem de Fátima, uma mensagem de esperança para o mundo — esperança que
tão especialmente necessitados estamos de acolher, viver e anunciar no hoje da
história.
Contemplando o sacrifício de Jesus na cruz, dando a sua vida para que nós tenhamos a
vida, e deixando-nos interpelar pelo testemunho dos Pastorinhos, que quiseram, como
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Jesus, oferecer-se pela salvação de todos, percorreremos o itinerário deste retiro nesta
mesma chave oblativa, contemplando o dom de si como resposta de amor e caminho de
vida.
O retiro é proposto pela Escola do Santuário, do Departamento de Acolhimento e
Pastoral, e será orientado pelo P. Francisco Pereira, capelão do Santuário de Fátima.

PROGRAMA
Sexta-feira, 8 de abril
19h00 | Acolhimento
20h00 | Jantar
21h00 | Encontro introdutório: «Oferecei ao Senhor» | Oração da noite

Sábado, 9 de abril
09h00 | Oração da manhã
09h30 | Encontro 1: O desejo de dar alegria | Tempo pessoal
11h00 | Encontro 2: O fogo que arde no coração | Tempo pessoal
13h00 | Almoço
14h30 | Encontro 3: Obediência e abandono em Deus | Tempo pessoal
17h00 | Encontro 4: «Graça e Misericórdia» | Tempo pessoal
19h00 | Missa e adoração eucarística
20h00 | Jantar
21h30 | Rosário, na Capelinha das Aparições

Domingo, 10 de abril
09h00 | Oração da manhã e meditação
09h30 | Partilha orante
11h00 | Missa [Domingo de Ramos na Paixão do Senhor], no Recinto de Oração
13h00 | Almoço
[14h00. Via-sacra, no Recinto de Oração]
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CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
Inscrição: obrigatória e sujeita a conﬁrmação.
# Formulário: AQUI
# Para 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-pela-cruz-a-vida
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