«Submergidos no ser imenso de Deus»

«Submergidos no ser imenso de Deus»
Abrir a vida ao dom da graça
Retiro Espiritual | 22 a 24 de julho de 2022
Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo

Apresentação
A vida da graça na qual somos introduzidos pelo batismo pode dizer-se como uma
imersão na vida de Deus, que marca indelevelmente a vida de cada pessoa. «É nesse
mar que eu vivo, aí me submergi e nunca mais daí saí. Ele me tomou em Seus braços
de Pai e me conduziu por onde me quis levar», aﬁrma a Irmã Lúcia, aquando de uma
releitura do signiﬁcado do acontecimento e da mensagem de Fátima, no ﬁnal da sua
vida. Este mergulho e a salvação e a comunicação da graça divina que daí advêm são
dádiva livre e gratuita do amor transbordante de Deus. É a desmesura do dom e do
amor que traz em si mesmo o chamamento a empreender um caminho, a corresponder
livre e totalmente ao amor, a fazer da própria existência uma dádiva, conﬁgurando-a
com Cristo, na cruz e na glória, em companhia de outros irmãos e irmãs, na fé
partilhada e vivida eclesialmente.
«A Mensagem é mais uma nova luz a brilhar no meio das trevas», para que «seguindo
essa luz, [todos] possam encontrar em Cristo Jesus, o caminho da verdade, da justiça,
1/3

da paz e do amor, únicos que conduzem à Vida, da qual o Pai é a Fonte que sacia e
inebria para todo o sempre». Isto mesmo experimentaram Lúcia, Francisco e Jacinta,
que, abrindo-se ao dom da graça, corresponderam ao convite da «Senhora mais
brilhante que o sol» e, envolvidos na luz de Deus reﬂetida das suas mãos, viram-se a si
mesmos em Deus, na sua verdade.

Este retiro, proposto pela Escola do Santuário, do Departamento de Acolhimento e
Pastoral, será orientado pela Ir. Sandra Bartolomeu, Serva de Nossa Senhora de Fátima.
É aberto a todas as pessoas que nele desejem tomar parte e oferece-se como
oportunidade a revisitar a condição de ﬁlhos amados de Deus e, por meio do silêncio
orante, a ler «nessa luz que é Deus» a própria vida.
Inscrição
Inscrição: obrigatória e sujeita a conﬁrmação.
# Formulário: https://forms.gle/hWgitHRLYCus5cCW8
# 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

INSCRIÇÃO

PROGRAMA
sexta-feira, 22 de julho
20h00 | Jantar
21h00 | Encontro 0 — Pórtico: submergir no dom
22h00 | Oração da noite
Sábado, 23 de julho
09h00 | Oração da manhã
09h30 | Encontro 1 — Escolhidos: dom gratuito
11h30 | Encontro 2 — Corresponder ao dom: A conversão do quotidiano. «Que fazeis?»
13h00 | Almoço
14h30 | Encontro 3 — Fazer da vida dom: «Quereis oferecer-vos a Deus?»
17h00 | Encontro 4 — A consumação do dom: doar a vida até ao ﬁm
19h00 | Missa
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20h00 | Jantar
21h30 | Rosário e Procissão das Velas
Domingo, 24 de julho
09h00 | Oração da manhã
09h30 | Encontro 5 - Na comunhão dos santos: em Igreja
11h30 | Adoração
12h00 | Partilha
13h00 | Almoço
15h00 | Eucaristia – Basílica da Santíssima Trindade
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