PARAR PARA PENSAR
As personagens da paixão de Cristo
NO CENTRO DE CONVÍVIOS ALMANÇOR, 26 A 29 DE ABRIL DE 2018

Um retiro
 O que é um retiro?


É um tempo de afastamento de ocupações correntes para pensar em como se
vive diariamente a fé na família, no trabalho e na relação com os outros.



O clima de oração pessoal e de recolhimento que se pretende criar ajuda a
considerar profundamente todos os aspectos da vida e identificar as
dimensões onde se pode melhorar.

 Qual é a orientação do retiro?


As meditações pregadas pelo sacerdote focam os temas centrais da fé
católica. Completam o programa os tempos para oração individual e para
examinar a consciência, combinados com experimentadas práticas de
devoção como a Via-Sacra e o Terço. A Missa é celebrada diariamente. O
silêncio do retiro procura ajudar a oração pessoal e a reflexão.

 O pregador do retiro é o Pe Gonçalo Portocarrero

Conteúdo do retiro
 O retiro destina-se precisamente a renovar o nosso empenho em elevar todos

os aspetos da nossa vida ao serviço de Deus e do próximo, discernindo o que
devemos fazer neste ano.

Alguns temas propostos
 Conhecer melhor a vida de Cristo, nos Evangelhos
 Relação com Deus: como fortalecer a sua presença na vida corrente – os

sacramentos!
 Trabalho e cristianismo: qualidade e quantidade - gerir melhor o tempo é um

difícil desiderato
 Matrimónio cristão e família: o alicerce de uma sociedade saudável, mas é

preciso aprofundar os alicerces; a ternura de Deus!
 Sobriedade e sacrifício: o que nos quer dizer o Papa Francisco com esta sua

insistência e exemplo pessoal?
 Evangelização: uma consequência lógica e uma necessidade urgente…

acessível!

Um sítio tranquilo para pensar e rezar

Data: 26 (jantar) a 29 de
Abril (lanche) de 2018

Inscrições:

- Eduarda Cabral

- Tel. 217 221 556;
eduarda.cabral@aese.pt

Preço: 220€; admitemse condições especiais.

7050 Montemor-o-Novo

Tel: 266 898 331

