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Apresentação do dia 20 de Julho de 2018 

(sexta-feira) 

 

Bom Dia! (Em todos os idiomas). 

(Aviso quanto aos canais. Anúncio do idioma. Nossa apresentação se for o caso. 
Acerto com a coordenação dos tradutores). 

 
Queridos irmãos das Equipes de Nossa Senhora: 

Vendo-os daqui, sentimo-nos “tocados” pela alegria, entusiasmo e atenção do 
espírito que trazem em vossos corações. Verdadeiramente, como diz o Padre 
Caffarel, os encontros internacionais são momentos privilegiados para acolher 
e compartilhar os frutos da fecundidade do amor que vem de Deus. 
 
Iniciamos esta jornada manifestando o nosso agradecimento ao Padre 
Tolentino de Mendonça pela belíssima reflexão acerca do Evangelho de Lucas 
(15, 20) Também queremos agradecer à SR Polônia pela condução da Oração 
da manhã.  
 
A ”Apresentação do dia” prevê inicialmente a “Projeção do diaporama: A 
Regra de vida e o Retiro”. 

Logo depois, teremos a conferência, “Viver a justiça misericordiosa de Deus, a 
ser proferida pelo Padre Jacinto de Farias que, entre outras coisas, mostrará a 
importância de obtermos um equilíbrio na relação entre justiça e misericórdia 
para alcançarmos uma nova cultura de vida. 

A seguir ocorrerão dois importantes testemunhos.  
 
O primeiro, “A misericórdia nas equipes”, testemunha uma experiência da 
presença misericordiosa vivida no seio da Equipe italiana Altamura 1, face a 
uma situação dolorosa enfrentada por um de seus membros.  
 
O segundo falará da “A misericórdia no mundo”, que relata a “saída” do casal 
argentino Analía e Diego Velasco ao encontro de uma família que sofre as 
consequências da guerra na Síria. 
  



Rassemblement International – International Gathering – Encuentro 
Internacional - Encontro Internacional – Raduno Internazionale 

Fátima 2018 
16-21 Juillet – July 16th-21th – 16-21 de Julio – 16-21 Julho – 16-21 Luglio 

 

2 

Entre 11:00 e 11:40 horas faremos uma pausa.  
 
 Tó e Zé Moura Soares irão falar-nos sobre a “conferência” “Missão de amor, 
amor em missão”. Um testemunho acerca do espírito que dinamizou e 
iluminou o caminho que percorreram no exercício da responsabilidade e 
orientou o rumo que seguiram em suas vidas. 
 
Mais tarde, teremos duas importantes apresentações. 

 
O casal Aude e Olivier de La Motte falará sobre os “Intercessores”. Mostrará os 
esforços que estão sendo realizados para encorajar a oração de intercessão e 
da importância do projeto de sua evolução a nível internacional como 
excelente suporte para as ENS e para o sacramento do matrimônio.  

 Antonio Brandão nos falará sobre as “Equipes Jovens de Nossa Senhora”. Sua 
mensagem oferecerá uma clara ideia do que são as Equipas de Jovens, o que 
elas fazem para ajudar no crescimento dos jovens, para dar sentido às suas 
vidas, e para torná-los membros ativos da Igreja. 
 
Na sequência, a partir das 13:00 horas, os convidamos para o almoço e o 
descanso nos hotéis. 
 
Também nos hotéis, a partir das 15:15 horas, iniciaremos as atividades em 
grupo.  
 
Às 17:00 horas, teremos uma a pausa de 30 minutos.  
 
Às 17:30 ocorrerá aqui na Basílica a Celebração Eucarística conduzida pela SR 
Brasil, presidida pelo Cardeal Sergio da Rocha, Presidente da Conferência da 
Nacional dos Bispos do Brasil. 

O jantar está previsto para as 19:00 horas e após estamos todos convidados 
para uma imperdível Noite de Festa, cujo início será às 21:00 horas. 

 

Graça e Roberto Rocha 
Casal Ligação Zona América 


