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Centenário
das Aparições de fátima

O meu Coração
Imaculado
conduzir-vos-á
até deus
P. Vítor Coutinho
Coordenador da Comissão Organizadora
do Centenário das Aparições de Fátima

A 13 de Maio de 2010 o Papa Bento XVI
mencionou explicitamente o centenário das
aparições e, referindo-se à motivação desta celebração, indicou também uma perspectiva sobre o núcleo central da Mensagem de Fátima:
“Mais sete anos e voltareis aqui para celebrar o
centenário da primeira visita feita pela Senhora vinda do Céu, como Mestra que introduz os
pequenos videntes no conhecimento íntimo do
Amor trinitário e os leva a saborear o próprio
Deus como o mais belo da existência humana”.
Aceitando este desafio, o Santuário de Fátima
iniciou imediatamente a reflexão para preparar
este centenário e, em Dezembro de 2010, deu
início a um septenário celebrativo, cujo tema

geral é retirado da 2ª aparição de Fátima: O
meu Coração Imaculado conduzir-vos-á até
Deus. Trata-se de reafirmar que uma autêntica
devoção a Maria aponta necessariamente para
a centralidade de Deus na vida de todo o crente.
Neste sentido, compreende-se que aprofundar
a Mensagem de Fátima signifique percorrer aspectos importantes da fé cristã e (re)descobrir
a beleza fascinante do amor de Deus.

Papa Bento XVI entrega a Rosa de Ouro a Nossa Senhora de Fátima

I OBJECTIVOS PARA A CELEBRAÇÃO DO CENTENÁRIO DAS APARIÇÕES
As aparições de Fátima são um acontecimento marcante na Igreja Católica, não apenas pela importância que assumiram para inúmeras pessoas e pela sua extensa divulgação no mundo, mas
também pela sua íntima ligação à mensagem evangélica, pela profundidade com que marcam a
vivência da fé de muitos dos católicos e pelo alcance profético dos seus apelos. A Igreja confirmou que elas apresentam uma proposta credível e válida de concretização da vida cristã.
Com efeito, a Mensagem de Fátima é eloquente para os crentes de todos os tempos, não ficou presa de uma época passada,
mas projecta um dinamismo para o nosso presente e abre horizontes de fé para o futuro da história humana. Uma vez que
os acontecimentos de Fátima são um apelo à humanidade do nosso tempo, também a comemoração do primeiro centenário
procura ser mais um instrumento deste apelo actual. Não se trata, portanto, de assinalar simplesmente uma efeméride histórica, cujas repercussões se reduzem a um momento do passado.
A peregrinação do Papa Bento XVI à Cova da Iria, em Maio de 2010, na sequência das dos seus predecessores, mostra-nos,
de algum modo, que, na Mensagem de Fátima, há um conjunto de elementos que a podem tornar veículo de evangelização,
caminho para a conversão e para o encontro com Jesus Cristo. Neste sentido, também esta comemoração deverá ser um
contributo qualificado para aprofundar e actualizar esta Mensagem, poderá constituir um impulso na renovação e fortalecimento da fé, apresentar-se-á como um auxílio para o crescimento espiritual do povo de Deus.
Por isso, a celebração deste centenário é, antes de mais e sobretudo, um projecto pastoral, que privilegia a vertente espiritual
e de reflexão da fé. Os seus objectivos são de carácter religioso, nas suas diversas vertentes (teológica, celebrativa, espiritual, catequética...) e dimensões (pessoal, comunitária, social...).
Os aspectos de âmbito cultural ou social também têm lugar nestas comemorações, mas sempre na perspectiva da missão:
são meio privilegiado para chegar aos que se situam afectivamente distantes da Igreja, são expressão da realidade de fé que
se celebra, são concretização cristã das realidades humanas.

Dentro deste enquadramento, foram definidos os seguintes objectivos para a comemoração do
centenário das aparições de Fátima:
1. Salientar a importância das aparições de Fátima para a Igreja e para o mundo.
2. Divulgar a Mensagem de Fátima, a nível nacional e internacional.
3. Aprofundar os diversos aspectos temáticos da Mensagem de Fátima e as suas implicações para a vida cristã.
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4. Aprofundar a teologia da Mensagem de Fátima.
5. Desenvolver, à luz da Mensagem de Fátima, propostas de apoio à pastoral.
6. Difundir a vivência da espiritualidade de Fátima.
7. Promover a participação dos diversos agentes ligados a Fátima.
8. Realizar eventos celebrativos em diversos âmbitos.
9. Realçar as figuras dos Pastorinhos de Fátima, enquanto potenciadores de dinamismos catequéticos.
10. Desenvolver a dimensão mariana da expressão cristã da fé.

II ITINERÁRIO TEMÁTICO DO CENTENÁRIO DAS APARIÇÕES
Para preparar e acompanhar a celebração do centenário das Aparições de Fátima foi elaborado
um itinerário temático para sete anos, a partir das Memórias da Irmã Lúcia.
Em cada um dos ciclos temáticos anuais faz-se uma alusão a uma das aparições, do Anjo e de Nossa Senhora, percorrendo,
deste modo, os acontecimentos históricos de Fátima. Com base nos textos testemunhais e em diversos aprofundamentos
teológicos, procurou-se identificar as ideias fundamentais da Mensagem de Fátima, encontrando para cada um dos sete
ciclos anuais um conjunto diversificado de propostas, capazes de a apresentar e iluminar: uma frase inspiradora a partir da
qual se formulou o tema geral do ano, um núcleo teológico, um elemento catequético e uma atitude crente a desenvolver.
Cada tema anual foi desdobrado em seis subunidades temáticas.
Este itinerário liga os temas significativos da Mensagem de Fátima num fio condutor, de modo a salientar as ideias unificadoras entre eles, a distinguir os aspectos centrais dos mais secundários, a encontrar uma perspectiva de abordagem e chaves
de leitura. Houve a preocupação de integrar neste plano os conteúdos teológicos da Mensagem de Fátima e as expressões
concretas da sua espiritualidade que podem ser incluídos nas diversas propostas pastorais: a adoração à Santíssima Trindade, a centralidade da eucarística, o apelo à conversão, a penitência como caminho de conversão, a dimensão mariana da fé
católica, a oração pela conversão dos pecadores, pelo Papa e pela paz no mundo, a reparação dos corações de Jesus e Maria,
a solidariedade fraterna.
Todos estes elementos oferecem perspectivas de enquadramento teológico para as práticas devocionais características da
espiritualidade de Fátima: a oração do rosário, a adoração eucarística, as práticas devocionais dos primeiros sábados, a
devoção ao Imaculado Coração de Maria. Constituem, por isso, uma orientação para suporte temático das celebrações litúrgicas, da catequese, dos actos espirituais e devocionais, das acções de estudo e reflexão.
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Todo o projecto do centenário pode ser acompanhado, em diversas línguas,
no sítio de internet com o seguinte endereço: www.fatima2017.org.
O desejo daqueles que se deixam inspirar pelos apelos da Virgem Maria em
Fátima é expresso pelas palavras de Bento XVI: “Possam os sete anos que nos
separam do centenário das Aparições apressar o anunciado triunfo do Coração Imaculado de Maria para glória da Santíssima Trindade”.

ITINERÁRIO TEMÁTICO

O Meu Coração Imaculado Conduzir-vos-á até Deus
CICLOS

Acontecimento
de Fátima de
Referência

Frase inspiradora

Tema do Ano

Núcleo
teológico

Elemento
catequético

Atitude
Crente

2010-2011

Aparições
do Anjo

Meu Deus
eu creio...

Santíssima Trindade...
Adoro-vos profundamente

O Deus
Uni-Trino

Rosto trinitário
de Deus

Adoração

2011-2012

Aparição
de Maio

Quereis oferecer-vos
a Deus?

Quereis oferecer-vos
a Deus?

Deus Salvador

Colaboradores
na Redenção

Entrega
de si

2012-2013

Aparição
de Junho

O meu Imaculado
Coração será o teu
refúgio e o caminho
que te conduzirá
até Deus.

Não tenhais medo

Deus
da Promessa

A esperança
cristã

Confiança

2013-2014

Aparição
de Julho

Ó Jesus, é por
vosso amor...

Envolvidos no amor
de Deus pelo mundo

Deus
Compassivo

O amor que
purifica e salva

Amor

2014-2015

Aparição
de Agosto

Rezai, rezai muito
e fazei sacrifícios
pelos pecadores.

Santificados em Cristo

Deus Santo

A Igreja como
comunhão dos
Santos

Oração

2015-2016

Aparição
de Setembro

Deus está contente
com os vossos
sacrifícios.

Eu vim para
que tenham vida

Deus, plenitude
de vida

Participação na
vida abundante
de Deus

Celebração

2016-2017

Aparição
de Outubro

Sou a Senhora
do Rosário.

O Senhor fez maravilhas

O Deus da
Aliança

Maria
na História
da Salvação

Devoção
mariana
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Contactos:
Tel: 249 539 780
Fax: 249 539 780
e-mail: secretariado@pastorinhos.com

www.pastorinhos.com

