Simpósio Teológico-Pastoral

Fátima, Hoje: que caminhos?
Simpósio Teológico-Pastoral 2019
De 21 a 23 de junho
Salão do Bom Pastor, Centro Pastoral de Paulo VI | Santuário de Fátima
Entre as verdades que Fátima tem proclamado ao longo de um século está a de que o
ser humano continua a exercer a sua condição de peregrino; mais: entre essas
verdades está a de, a partir da Cova da Iria, se sublinhar que essa condição é, por
ventura, a mais clarividente metáfora da própria vida humana. A condição peregrina
ilustra-se, de facto, no espaço, mas ganha pleno e inquestionável sentido, sobretudo, no
tempo que o ser humano percorre desde o nascimento ao óbito.
A imagem das incontáveis ﬁleiras de homens e mulheres que rumam ao Santuário de
Fátima, a pé ou de carro, de mota ou de bicicleta, de avião ou de barco ou até de forma
espiritual a partir de outros polos de culto dedicados à Virgem de Fátima espalhados
pelo mundo, somada ao trilho luminoso e branco das procissões das velas e das
procissões do adeus, é, de facto, uma das mais expressivas imagens para a deﬁnição do
‘homo viator’, quer o leiamos no contexto do Cristianismo de sinal católico, quer o
leiamos no contexto das inquietações várias – religiosas ou não – que povoam os fóruns
académicos e a vida quotidiana.
Investigadores de diferentes academias, nacionais e estrangeiras, olham para a
humanidade peregrina com a certeza de analisarem desaﬁos antigos e desaﬁos novos e
debruçar-se-ão «sobre a condição peregrina», «sobre a peregrinação a Fátima» e
«sobre a Igreja peregrina».
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Marco Daniel Duarte
Presidente da Comissão Organizadora do Simpósio

INSCRIÇÃO ONLINE
Desdobrável c/ ﬁcha de inscrição
Inscrição também poderá ser feita através do envio dos dados da ﬁcha de inscrição para
o endereço eletrónico congressos@fatima.pt ou envio da ﬁcha de inscrição para o
endereço postal Santuário de Fátima, Simpósio de 2019, Rua de Santa Isabel, 360,
2495-424 Fátima

PROGRAMA
Sexta, 21 de junho

Sobre a condição peregrina
08h30 | Abertura do secretariado
10h00 | Sessão de abertura
D. António Marto, Carlos Cabecinhas, Marco Daniel Duarte
10h30 | CONFERÊNCIA I
Leitura dos movimentos migratórios na atualidade
Paulo Rangel
11h20 | Diálogo
11h30 | Intervalo
12h00 | CONFERÊNCIA II
O homo viator na contemporaneidade
Lídia Jorge
12h50 | Diálogo
13h00 | Almoço
15H00 | CONFERÊNCIA III
A Criação como paradigma da Peregrinação
José Rui Teixeira
15H50 | CONFERÊNCIA IV
Fátima: um espaço global e multirreligioso
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Helena Vilaça
16h40 | Diálogo
17h00 | Intervalo
17H20 | CONFERÊNCIA V
Turismo, peregrinação, hospitalidade
José Paulo Abreu
18h10 | Diálogo
18h30 | Missa, Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
[Sexta-feira da semana XI do Tempo Comum, S. Luís Gonzaga, MO]
21h00 | Serão Cultural, Centro Pastoral de Paulo VI
Exodus – Geometrias da Libertação
Celina Tavares (voz e guitarra), José Miguel Costa (piano), José Rui Rocha
(leituras)

Sábado, 22 de junho

Sobre a peregrinação a Fátima
09h00 | Oração
09h20 | CONFERÊNCIA VI
A peregrinação a Fátima. Uma leitura de antropologia teológica
António Martins
10h10 | Diálogo
10h20 | Intervalo
11h40 | CONFERÊNCIA VII
Os Papas peregrinos de Fátima
Marco Daniel Duarte
12h30 | Diálogo
13h00 | Almoço
15h00 | CONFERÊNCIA VIII
São Francisco Marto: peregrinação e páscoa, no centenário da sua morte
Adrian Attard
15h50 | Diálogo
16h00 | Intervalo
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16h20 | PAINEL TEMÁTICO As marcas da peregrinação a Fátima
Da bênção dos doentes
José Manuel Pereira De Almeida
Do serviço do lava-pés
Ana Luísa Castro
Das procissões de Fátima: a luz, o silêncio e o adeus
Carlos Cabecinhas
17h30 | Diálogo
18h30 | Missa, Capela da Morte de Jesus (piso inferior da Basílica da Santíssima
Trindade)
[Missa votiva de Nossa Senhora de Fátima]
21h30 | Rosário e Procissão das Velas, Capelinha das Aparições

Domingo, 23 de junho

Sobre a Igreja peregrina
09h00 | Missa, Basílica da Santíssima Trindade
[Missa do Domingo XII do Tempo Comum]
10h30 | CONFERÊNCIA IX
Variações sobre a Igreja peregrina. Da Lumen Gentium ao pontiﬁcado de Francisco
Benito Mendez Fernandez
11h20 | Intervalo
11h40 | CONFERÊNCIA X
"Maria pôs-se a caminho": caminhos de hoje da Peregrina da fé
Nunzio Capizzi
12h30 | A Sessão de encerramento
D. António Marto, Carlos Cabecinhas, Marco Daniel Duarte
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