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Lisboa: Novo patriarca vai receber
pálio das mãos do Papa
D. Manuel Clemente marca presença no Vaticano a 29 de junho,
com outros arcebispos metropolitas, na solenidade de São Pedro e
São Paulo

Fátima é um serviço à «humanidade magoada»
Presidente da Comissão Organizadora do Simpósio Teológico Pastoral “Não tenhais medo” valoriza exemplo de
hospitalidade
Fátima, Santarém, 23 jun 2013 (Ecclesia) – Isabel Varanda, presidente da
Comissão Organizadora do Simpósio Teológico Pastoral que hoje terminou em
Fátima disse que o Santuário mariano é um “serviço à humanidade magoada” e
um “exemplo de hospitalidade”.
“O santuário de Fátima é um serviço à humanidade magoada, dolorida. É um
exemplo da hospitalidade, um dos últimos redutos de uma humanização
espantosa”, referiu a professora de teologia da Universidade Católica
Portuguesa (UCP) à Agência ECCLESIA .

D.R. | Isabel Varanda

Promovido pelo Santuário de Fátima, o Simpósio debateu o tema “Não tenhais
medo – confiança, esperança, estilo crente” e insere-se na preparação para a
celebração do centenário das aparições na Cova da Iria, que se assinalam em

2017.
Isabel Varanda defende que os “individualismos crescentes”, os “medos” sentidos pelos cidadãos e a diminuição de atitudes de
esperança têm de ser contrariadas na sociedade por um “estilo crente” de “habitar o mundo”.
“Será que haverá um modo crente de habitar o mundo? Que estilo crente é este? Em 20 séculos de cristianismo, onde está o
estilo crente que possa fazer a diferença, que possa ser a marca de água?”, interrogou-se a professora da UCP.
Diante de ameaças de rutura, nas pessoas e nas sociedades, Isabel Varanda defende que “a singularidade do contributo cristão”
seria “reinvestir no vínculo, na proximidade, na fraternidade que anunciamos porque nos reconhecemos todos filhos e filhas do
Alto”.
A presidente do Simpósio “Não tenhais medo” espera que a reflexão ocorrida entre os dias 21 e 23 de Junho deixe nas centenas
de pessoas que participaram nos trabalhos o desafio da santidade, “um estilo santo de habitar o mundo”.
“Estou convencida de que deveríamos conseguir encarnar a perspetiva de abertura ao transcendente, de percebermos que há
mundos espirituais que nos constroem e nos fazem bem, sem evasão e dando sentido ao nosso quotidiano”, afirmou

Fátima: «Refundar a
esperança» face à crise

“Não tenhais medo” é o tema do terceiro ano de preparação para o centenário da aparições, em Fátima, que se assinala em
1917
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do Voluntariado quer
«homenagear» trabalho
realizado no setor
Évora: Arquidiocese
inaugura primeira fase do
mosteiro das «Monjas de
Belém»
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Solidariedade: Confederação Portuguesa do Voluntariado quer «homenagear» trabalho realizado no setor
Europa: COMECE promove Semana da Esperança
Évora: Arquidiocese inaugura primeira fase do mosteiro das «Monjas de Belém»
Papa evoca «mártires» da verdade
Vaticano: Francisco evocou 50 anos da eleição de Paulo VI
Vaticano: Crianças com dificuldades psicossociais foram de comboio para ver o Papa
Brasil: Bispos apoiam manifestações pacíficas
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Algarve: Diocese assinalou
25.º aniversário da
ordenação episcopal de D.
Manuel Madureira Dias
Igreja: Bispo de Bragança
pede compreensão correta
dos exorcismos
Coimbra: Cáritas conclui
projeto «Cuidar é Amar»
Crise exige participação
dos jovens
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Juventude: Igreja tem de ir ao encontro dos jovens «de coração desarmado»
Portugal: Jovens querem ser mais «causadores de mudança» do que «causadores de problemas»

Lisboa: Associação CAIS
quer criar na cidade um
espaço sociocultural que
seja símbolo de
«fraternidade e gratuidade»
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