Retiro "Rezai, rezai muito"

RETIRO
"Rezai, rezai muito". A oração como experiência
transformadora da existência
24 a 26 de junho de 2022
Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo

O ano pastoral que estamos a viver no Santuário de Fátima reaviva-nos a consciência
de que o testemunho autêntico que há de perpassar a existência cristã tem a sua raiz
num encontro profundo e verdadeiro com Aquele que se testemunha, nos constitui
como testemunhas e é a fonte de todo o testemunho: Jesus Cristo.
Em Fátima, os enviados de Deus à humanidade — o Anjo e Nossa Senhora — convidam
os pequenos pastores — e, neles, a cada um de nós — a estabelecerem com esse Deus
que os ama e vem ao seu encontro uma relação profunda e duradoura que, nutrida no
íntimo do coração, frutiﬁcará em vida nova, fecunda, oferecida totalmente como dom.
A oração, esse lugar interior em que se está «muitas vezes e a sós com quem sabemos
que nos ama» (S. Teresa de Jesus), oferece-se como meio propício para o alimentar
daquela relação, para o aprofundar da amizade com Deus, não podendo aquele que
assim se une a Deus deixar de ser progressivamente conﬁgurado com Ele, consentindo
cooperantemente com a transformação da própria existência segundo o coração de
Deus.
Maria, aquela que viveu e permaneceu sempre em encontro íntimo com Deus e cuja
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vida, plenamente conﬁgurada com Cristo, transparece de modo singular a sua
presença, é para nós ícone e mestra neste caminho. Em Fátima, ao recomendar a Lúcia,
Francisco e Jacinta «Rezai, rezai muito», Maria mais não faz do que convidar, a eles e a
nós, a percorrer este itinerário de cristiﬁcação.
É este processo interior, que transluz em vida transﬁgurada, que este retiro procurará
ajudar a reconhecer, aprofundar e vivenciar.
O retiro é proposto pela Escola do Santuário, do Departamento de Acolhimento e
Pastoral, e será orientado pelo P. Ronaldo Araújo, capelão do Santuário de Fátima.

PROGRAMA
Sexta-feira, 24 de junho
19h00 | Acolhimento
20h00 | Jantar
21h00 | Encontro 1 — «orai assim»: deixar-se conduzir à experiência de encontro com
Deus
21h45 | Oração da noite

Sábado, 25 de junho
09h00 | Oração da manhã
09h45 | Encontro 2 — «rezem o terço»: contemplar os mistérios da vida de Cristo
11h30 | Encontro 3 — «está tão triste»: conhecer o olhar de Deus sobre a humanidade
13h00 | Almoço
14h30 | Encontro 4 — «para alcançarem a paz»: tornar os outros e o mundo presentes
na oração
17h00 | Encontro 5 — «o meu Imaculado Coração»: acolher Maria como modelo
19h00 | Missa e adoração
20h00 | Jantar
21h30 | Rosário e Procissão das Velas

Domingo, 26 de junho
09h00 | Oração da manhã
09h45 | Encontro 6 — «sim, queremos»: consagrar a Deus a vida inteira
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11h30 | Missa e partilha
13h00 | Almoço e encerramento

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-rezai-rezai-muito
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