Retiro Kerygma

Recebei o Espírito Santo!
(Jo. 20,20-22)

Celebrando o Jubileu do Renovamento Carismático Católico!…

25 e 26 Novembro 2017
Local: FÁTIMA - Centro de Espiritualidade Francisco e Jacinta Marto
Estrada de Torres Novas Montelo 2495-653 Fátima
Nome: _______________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________
Código Postal: __________ - _____ Localidade: ________________________________________
Idade: _____ Estado Civil: ________________ Profissão: __________________________________
Telemóvel/Telefone: ____________ E-mail: _____________________________________________
Grupo/Paróquia a que pertence: ______________________________________________________

Data limite de inscrição: 17 de Novembro de 2017
As inscrições só serão validadas após o pagamento que pode ser realizado por transferência bancária
(IBAN: PT 50 0033 0000 4535 7931 8660 5), devendo os dados da inscrição e o comprovativo da
transferência bancária ser enviados para dir.kerygma@gmail.com ou por cheque à ordem de “Kerygma –
Associação Cultural” enviado para Carla Fonseca, Alameda Pêro da Covilhã, Nº 77, 2º Esq. 6200-507
Covilhã, juntamente com a ficha de inscrição.
Custo Base = 40 € (por pessoa)
trazendo saco cama ou lençóis + toalhas = 34 € (por pessoa)
Estudantes e desempregados = 36 € (por pessoa)
trazendo saco cama ou lençóis + toalhas = 30 € (por pessoa)
Casais = 72 € (por casal)
trazendo saco cama ou lençóis + toalhas = 60 € (por casal)
Crianças até 12 anos (inclusivé) têm redução de 50% em todas as modalidades.
Faremos no sábado um almoço partilhado (cada um traz de casa comida para partilhar). Se
alguém pretender ficar num quarto individual terá de pagar um acréscimo de 8 €.
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PROGRAMA DO RETIRO
Sábado - 25/11/2017
10h00 - Acolhimento
11h30 - Ensaio
12h00 - EUCARISTIA
13h00 - Refeição partilhada (cada um traz de casa para partilhar)
14h00 - Caminhada pela natureza, oração do Terço e consagração ao Coração Imaculado de Maria
15h30 - 1ª Reflexão + tempo de oração pessoal em silêncio
"Jesus mostrou aos discípulos as mãos e o lado. Eles ficaram cheios de alegria ao
verem o Senhor!" (Jo. 20,20)
O Espírito Santo dá-me a alegria de reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Salvador!
17h00 - 2ª Reflexão + tempo de oração pessoal em silêncio
"Jesus disse-lhes: «A paz esteja convosco! Como o Pai Me enviou, também Eu vos envio
a vós!»" (Jo. 20,21)
O Espírito Santo cura os meus medos e capacita-me para a missão!
18h30 - 3ª Reflexão + tempo de oração pessoal em silêncio
"E soprou sobre eles, dizendo: «Recebei o Espírito Santo!»" (Jo. 20,22)
Necessito de acolher continuamente o Espírito Santo que renova tudo em mim!
20h00 - Jantar
21h30 - Noite de Misericórdia (tempo de adoração comunitária com intercessão uns pelos outros)

Domingo - 26/11/2017
9h00 - Oração da Manhã
9h30 - Ensinamento ou Dinâmica por grupos (Adolescentes e jovens, Casais e Servidores/animadores de
grupos de oração)
11h00 - Tempo livre
11h30 - Ensaio
12h00 - EUCARISTIA
13h00 - Almoço
14h30 - Partilha
16h00 - Fim
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