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Milhares de crianças em Fátima celebram Imaculado
Coração de Maria
Peregrinação anual das
crianças ao Santuário de
Fátima começou no domingo
e hoje a celebração é
presidida por D. António
Moiteiro Ramos, bispo auxiliar
de Braga.
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Milhares de crianças de todo o país encontram-se em Fátima
para a peregrinação anual ao Santuário de Fátima. “Coração
de Maria, refúgio e caminho” é o tema deste ano.

Bispo auxiliar de Braga
exorta crianças e jovens a
manterem fé em Deus

Esta peregrinação tem que ver com a segunda aparição da

Domingo de peregrinações

Virgem, em que esta disse à pequena Lúcia, perante o
sofrimento de ficar sem os seus primos, para não desanimar.

Peregrinação das crianças a
Fátima começa este
domingo

“É aquela aparição em que há a revelação do Imaculado
Coração de Maria, que é um aspecto central da própria
mensagem. Vamos partir da simbólica do coração ajudando as crianças a perceber que

Greves e férias de
professores dificultam
fecho do ano lectivo
Assunção Cristas promete proposta
“nos próximos dias” para habitação
social
Turquia considera “inaceitáveis”
comentários do Papa sobre
genocídio
MIRANDA DO DOURO

no coração de Maria, no coração da Mãe do céu, encontramos refúgios e caminhos”,
salienta o reitor do Santuário, padre Carlos Cabecinhas.

“Olhem para o Interior! Não somos
um problema, somos uma solução”

A peregrinação anual das crianças ao Santuário de Fátima começou no domingo e hoje a
celebração é presidida por D. António Moiteiro Ramos, bispo auxiliar de Braga.
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Assunção Cristas promete proposta “nos próximos
dias” para habitação social

Bispo de Vila Real apela a uma Igreja evangelizada e comprometida

Mau tempo continua a fustigar Europa Central
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“Não há coesão nacional, mas sim coesão na
depressão”, diz Lino Maia

Peregrinos cavaleiros partem de Bragança rumo a Santiago de Compostela
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Papa convida humanidade a confiar na misericórdia de Deus
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Macário Correia mantém-se no cargo mesmo com
perda de mandato
Bruxelas vai debater programa de vigilância com EUA
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É funcionário público ou pensionista? Saiba como
pode ser reposto o seu subsídio
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Dezenas de portugueses no Luxemburgo podem ficar
sem casa
Cai neve a um mês do Verão

Comentar

Meteorologia admite temperaturas abaixo do normal
até meio de Junho

Deixe aqui o seu comentário relativo a este artigo. Todos os comentários estão sujeitos a mediação.
Nome

E-mail

Localidade

Quentinho, quentinho. Temperaturas vão subir aos 30
graus

Mensagem

Join the conversation

Encontre-nos no Facebook

Renascença
Curtir

Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os
comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação
da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome
de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os
comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.
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“Senhor ministro das
Finanças, está tudo
maluco à sua volta?”
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culpa é do mau tempo,
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levantar a voz à troika
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Democracia saberá evitar
“tentação prematura do
poder”, diz Gaspar
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Paulo Fonseca aprendeu
com Jorge Jesus
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aniversário sem festa
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O primeiro português do
futebol russo
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A dança dos treinadores.
Quem ganha sai, quem
perde fica
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Goleador português de
Chipre quer brilhar nos
relvados nacionais

Vera Jardim não acredita
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“Governo não era
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