ENCONTRE O
EQUILÍBRIO NUM
MUNDO CHEIO DE
SOLICITAÇÕES

1 ABRIL 2017

Retiro
GPS

Retiro
GPS

Para estar em boa forma física, é recomendável fazer
exercício, praticar desporto.
Do mesmo modo, para estar em boa forma espiritual,
é fundamental exercitar o recolhimento interior, a
meditação e fazer um retiro.
Sinto que preciso de algum acompanhamento
espiritual, para esclarecer dúvidas de fé. Por
diversas circunstâncias, tenho tido Deus pouco
presente na minha vida. Mas tenho receio de não
estar preparada para fazer um retiro espiritual.
Num mundo cheio de confusão, de falta de paz e de
serenidade é importante parar, interromper as tarefas
do dia a dia para O encontrar.

O Retiro GPS,
permitirá
apenas num dia,
longe das
confusões
e das corridas
diárias:

Compreender a necessidade de
Deus, conhecê-Lo e aprofundar
no conhecimento próprio.
Colocar diante de Deus os pesos
que carrego no coração, para
que Ele nos alivie, ilumine com
alegria e serenidade.
Planear com Deus o rumo e as
prioridades da vida: na família,
no trabalho, no relacionamento
com os outros e com Ele.

1 DE ABRIL DE 2017
das 9h30 às 19h30
CONTEÚDO
• Conferências onde pode esclarecer
as suas dúvidas sobre a Fé;
• Momentos de oração dirigida
por um sacerdote e pausas
para a oração pessoal;
• Testemunhos de vida;
• Palestras sobre como viver
a Fé no dia a dia;
• Terço;
• Santa Missa aberta às famílias (18h45).

DORA
Produtora de rádio

JOANA
Consultora

“Um fogo diferente ia
aparecendo dentro de
mim… e enchia-me de
perguntas. Afinal para que
serve tudo isto? De onde
vimos e para onde vamos?
E quem é Deus?”

“Num mundo em que tudo
passa a correr, em que
somos solicitados para fazer
tantas coisas, esquecemonos quase sempre do que
é mais importante, «ganhar
intimidade com Deus»”

ORIENTAÇÃO
Pe. Gonçalo Portocarrero de Almada,
Capelão da AESE.
PREÇO € 25
inclui almoço e coffee break.
Babysitting mediante pré-marcação.
INSCRIÇÕES
Cláudia Lacerda
claudialacerda@aese.pt
Local
Edifício AESE, Calçada de Palma
de Baixo, 12, 1600-177 Lisboa

