PARAR PARA PENSAR
«SINAL DE CONTRADIÇÃO»
NO CENTRO DE CONVÍVIOS ALMANÇOR, 26 A 29 DE ABRIL DE 2018

O que é 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

«Sinal de contradição»
 S. Josemaria sugeria que o Santo Evangelho não fosse lido como se o

leitor fosse apenas um espectador, mas mais uma personagem do
relato.
 Neste retiro, já em pleno tempo pascal, vamos acompanhar a paixão e
morte de Nosso Senhor Jesus Cristo através das vidas daqueles que
foram os principais protagonistas daqueles acontecimentos, há muito
profetizados.
 Com efeito, quando Jesus, recém-nascido, foi apresentado no templo de
Jerusalém, Simeão tomou-O nos seus braços e disse: "Eis que este
Menino está posto para ruína e ressurreição de muitos em Israel e para
ser sinal de contradição. (...) Assim se descobrirão os pensamentos
escondidos de muitos" (Lc 2, 25-35). Neste primeiro anúncio da paixão
e morte de Cristo, revela-se que é diante da Cruz que verdadeiramente
se conhece a bondade e a maldade dos corações humanos.

Como mais uma personagem,
encontrá-lO…
 Neste retiro, seguindo as várias personagens intervenientes na paixão

de Cristo, os participantes serão convidados a amadurecer a sua fé,
fortalecer a sua esperança e dilatar a sua caridade, para que sejam,
como Nicodemos e José de Arimateia, corajosos discípulos do divino
Crucificado e, como eles, os apóstolos e as santas mulheres, dignas
testemunhas da sua gloriosa ressurreição.
 E vamos procurá-lO escondido nas situações mais comuns, porque «a

fé não é um simples aspeto da nossa vida, mas o seu sentido global, ela
deve orientar todas as nossas ações e intenções: «Onde estiverem os
vossos irmãos, os homens; onde estiverem as vossas aspirações, o vosso
trabalho, os vossos amores, aí está o sítio do vosso encontro quotidiano
com Cristo (…) Escondido nas situações mais comuns, há um algo
divino, que vos cabe a cada um de vós descobrir» (S. Josemaria, 8X-1967).

Para que serve o retiro
O retiro destina-se a renovar o empenho pessoal em descobrir como ser
mais feliz, na vida quotidiana, respondendo à proposta que Deus nos faz.
Para isso propõe alguns temas para que cada um possa refletir sobre o que
se deve fazer, por onde começar neste ano.
 Como fortalecer a relação com Deus e manter a sua presença na vida?
 Como viver melhor os sacramentos?
 Como gerir melhor o tempo e o trabalho, nas circunstâncias habituais,

respondendo a Cristo?
 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

