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       RETIRO 

  Reavivar a experiência do PENTECOSTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Levanta-te! Jesus chama-te!"  
(Mc. 10,49) 

 

23 e 24 Novembro 2019 
 

Local: FÁTIMA - Casa Provincial das Religiosas do Amor de Deus 
 
 
 

Nome: _______________________________________________________________________________ 
 
Morada: _____________________________________________________________________________ 
 
Código Postal: __________  -  _____   Localidade: ________________________________________ 
 
Idade: _____ Estado Civil: ________________ Profissão: __________________________________ 
 
Telemóvel/Telefone: ____________ E-mail: _____________________________________________ 
 
Grupo/Paróquia a que pertence: ______________________________________________________ 
 

Data limite de inscrição: 15 de Novembro de 2019 

As inscrições só serão validadas após o pagamento que pode ser (preferencialmente) realizado por transferência 
bancária (IBAN: PT 50 0033 0000 4535 7931 8660 5), devendo os dados da inscrição e o comprovativo da 
transferência ser enviados para dir.kerygma@gmail.com; por cheque à ordem de “Kerygma - Associação 
Cultural” enviado via CTT para Carla Fonseca, Alameda Pêro da Covilhã, Nº 77, 2º Esq. 6200-507 Covilhã, 
juntamente com a ficha de inscrição; ou ainda, ser entregue por mão própria nos Grupos de Oração Nossa 
Senhora de Lurdes em Coimbra e Tabor em Setúbal. 
 

Quarto partilhado = 40 € (por pessoa) 
Quarto individual = 46 € (por pessoa) 
Alojamento em camarata, trazendo saco cama ou lençóis + toalhas = 33 € (por pessoa) 
Crianças dos 3-9 anos (inclusivé) = 22 € (por pessoa) 
Crianças dos 10-14 anos (inclusivé) = 26 € (por pessoa) 
 
 

Faremos no Sábado um almoço partilhado (cada um traz de casa comida para partilhar). 
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PROGRAMA DO RETIRO 
Sábado - 23/11/2019  

10h30 - Acolhimento 

11h30 - Ensaio 

12h00 - Eucaristia 

13h00 - Refeição partilhada (cada um traz de casa para partilhar) 

14h30 - Oração e meditação do terço 

15h30 - 1ª Reflexão + tempo de oração pessoal em silêncio 
            "Levanta-te, pega na tua enxerga e regressa à tua casa!" (Lc. 5,24)  
             Jesus tem poder para perdoar os meus pecados e para me libertar de tudo o que me paralisa! 

17h00 - 2ª Reflexão + tempo de oração pessoal em silêncio 
            "Levanta-te e põe-te de pé!" (Lc. 6,8)  
             Jesus tem poder para curar todas as minhas feridas mesmo as que estão escondidas! 

18h30 - 3ª Reflexão + tempo de oração pessoal em silêncio 
            "Eu te ordeno: levanta-te!" (Lc. 7,14)  
             Jesus oferece-me uma vida nova! 

20h00 - Jantar 

21h30 - Noite de Misericórdia (tempo de adoração comunitária com intercessão uns pelos outros) 

Domingo - 24/11/2019 

9h00 - Oração da Manhã 

9h30 - Ensinamento ou Dinâmica por grupos (Jovens, Casais, Crianças) 

11h00 - Tempo livre 

11h30 - Ensaio 

12h00 - EUCARISTIA 

13h00 - Almoço 

14h30 - Fotografia final 


