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Palavras de Abertura 
To & Zé Moura Soares 

 

Nesta hora solene de abertura do decimo segundo Encontro Internacional das 

Equipas de Nossa Senhora, queremos  em primeiro lugaragradecer à reitoria do 

Santuário de Fátima na pessoa do seu vice-reitor aqui presente, Padre Vitor 

Coutinho, a cedência da Basílica da Santíssima Trindade, sem a qual não seria 

possível realizar este Encontro em Fátima com tão elevado número de 

participantes. 

Também ao senhor Núncio Apostólico em Portugal, D. Rino Passigato, 

queremos agradecer a sua presença aqui hoje e também todas as diligências 

feitas no sentido de conseguir a mensagem e a bênção de Sua Santidade, o Papa 

Francisco, na abertura deste Encontro, que fará o favor de nos transmitir a 

seguir. 

O nosso muito obrigado a D. Joaquim Mendes, presidente da Comissão 

Episcopal da Família, pela sua presença e por ter aceite presidir a esta Cerimónia 

de Abertura, terminando-a com a leitura do Evangelho do Filho Pródigo e a 

oração final. 

À Supra Região de Portugal, na pessoa do seu casal responsável Margarida e 

João Paulo Mendes uma palavra de agradecimento pelo apoio e disponibilidade 

demonstrados desde a primeira hora. 

Finalmente à Equipa Organizadora do Encontro, na pessoa do seu casal 

coordenador, Joana e Samuel Sanches, englobando neste agradecimento todos 

os casais e conselheiros espirituais que ao longo destes dois últimos anos não se 

pouparam a esforços para que este Encontro Fátima 2018 fosse uma realidade.  

Muito obrigado a todos. 

E depois destes agradecimentos, queremos partilhar convosco a alegria que 

sentimos e dizer-vos quanto desejamos que este Encontro, com o lema 

“Reconciliação, Sinal de Amor” seja oportunidade para cada um fazer o seu 
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grande Encontro.” A misericórdia é esta acção concreta do amor, +perdoando, 

transforma e muda a vida” (Carta Apostólica Misericórdia e Misera, Papa 

francisco) 

Sabemos que este é o desejo de todos e pedimos que a vontade que nos 

anima nos leve a ultrapassar qualquer dificuldade que nos possa paralisar. 

Pusemo-nos a Caminho, Maria, nossa Mãe, acolhe-nos na Sua casa, aqui em 

Fátima, para nos falar com ternura da Herança da Salvação que o Seu Filho nos 

quer dar. 

 

Também os três pastorinhos receberam de Deus, através de Maria, uma 

mensagem de conversão e salvação, autêntica profecia dos tempos actuais, que 

podemos tomar como exemplo de que todos os fracos e humildes podem ser 

anunciadores audazes de uma mensagem de salvação. 

Percorremos este Caminho em conjunto onde encontrámos neste desafio 

uma nova exigência de unidade e de comunhão na internacionalidade que 

vivemos através dos milhares de equipistas aqui presentes, provenientes de 80 

países dos 5 continentes.  

Aqui, juntos, partilharemos intuições, analisaremos caminhos, mas acima de 

tudo rezaremos juntos, reflectindo sobre a nossa responsabilidade na Igreja e no 

mundo, aceitando o dom da misericórdia que o Pai nos oferece, mostrando-nos 

o poder curador do perdão. 

 Cada um de nós durante esta peregrinação veio carregado da sua história, 

das suas necessidades, das suas buscas e anseios, mas também com o coração 

aberto e a vontade de o encher de ternura, porque chegámos finalmente ao pé 

da Mãe que nos espera e que nos abre a porta para nos levar pela mão até do 

banquete que o Pai nos preparou e para o qual fomos convidados. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=SufI//ee&id=923E5A678E50F0BC595987EEF540A671969C4632&thid=OIP.SufI__eebX35ydQZa3gYWgHaEK&q=Apari%c3%a7ao+de+Nossa+Senhora+de+FAtima+aos+pastorinhos&simid=608046425068604667&selectedIndex=159
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Será então uma festa onde se celebrará a vida, o perdão e a libertação de tudo 

o que escraviza. 

Que cada um de nós, na sua intimidade se deixe abraçar longamente pelo Pai, 

porque Ele viu-nos ao longe e quer entregar-nos a herança que nos pertence 

para sermos Sinal de Conversão. 

  

 

 

Alegremo-nos, queridos amigos, porque fomos ungidos com o selo do Espirito 

e o Senhor espera-nos, para: 

“Por amor, com Amor e no Amor podermos caminhar para celebrar e 

festejar…    para as nossas casas podermos retornar…” 

Obrigado por terem vindo e bom Encontro para todos!...  

Que esta conversão, ao ser Sinal do Seu Amor, marque o 

inicio de uma experiência de liberdade para que, centrados 

na irradiação da Misericórdia de Deus, possamos responder 

à provocação de Jesus: 

Que procurais ? 

Atrevemo-nos a responder com uma frase da Exortação 

,”Gaudete et Exsultate -129”, do Papa Francisco: 

“Ousadia, entusiasmo, falar com liberdade, ardor 

apostólico.” 
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