INDICAÇÕES PRÁTICAS
A língua de trabalho será o português (provavelmente com algum
castelhano também).
Existem quarto individuais e duplos, onde é possível colocar
camas extra para as crianças. Todos os quartos têm ar condicionado
e casa de banho, no entanto, será necessário levar produtos de
higiene pessoal. Existem quartos destinados a pessoas com mobilidade reduzida (avisar no acto da inscrição).

Enviar para:

METANOIA
Rua João de Freitas Branco, 12
1500-359 LISBOA

COMO CHEGAR: Vindo pela A1 tome a saída em direção a Leiria
na N113. Continue pela Circular Interna de Leiria/ Av. da Comunidade Europeia. Dirija-se para a Rua Joaquim Ribeiro Carvalho e
estará no Largo Padre Carvalho, na entrada do Seminário Diocesano
de Leiria.
GPS: 39.738605, -8.804857
De Lisboa, cerca de 145 km e 1:20h de carro
Do Porto, cerca de 185 km e 1:45h
De Coimbra, cerca de 75 km e 0:50h
De Braga, cerca de 235 km e 2:10h
De Aveiro, cerca de 125 km e 1:10h
PARA OS MAIS NOVOS
Paralelamente ao programa dos adultos, existe uma dinâmica
própria para os mais novos, a cargo da Carmo Silva.
As actividades são destinadas àqueles que têm mais de 4 anos,
durante os tempos em que os pais estão em reunião. As crianças
com menos de 4 anos estarão todo o tempo a cargo dos pais. Os
adolescentes terão uma dinâmica própria. As crianças que dormem
com os pais ficam com os mesmos a partir do jantar.
A partir de 10 anos podem dormir em optar por partilhar quarto entre
si; com menos de 10 anos, terão de ficar com os pais.
PREÇÁRIO
Inscrição:
25€ por Associado
35€ por não Associado
+ 15 Euros para inscrições a partir de 15 de Julho
Desistências: inscrição não reembolsável
As inscrições só se tornam efectivas após recepção do cheque
ou transferência interbancária (com e-mail identificado e com
comprovativo). No acto da inscrição não se paga o alojamento.

Secretariado do ERT
Telemóvel 927 621 077
E-mail: metanoia.ert@gmail.com
Coordenação
E-mail: metanoia.mcp@gmail.com
Web Site: www.metanoia-mcp.org

Diária por pessoa:
Adultos: 30€ - quarto individual
25€ - quarto duplo
Crianças: até 5 anos: grátis;
dos 5 aos 10 anos: 50%
Refeições extra: 7,50€
Lanche das crianças: 1,75€

Metanoia
Movimento Católico de Profissionais

Viver o Evangelho
a partir das periferias
Encontro de
Reflexão Teológica

com

Cori Casanova
Luís Maria Goicoechea

26 a 29 de Julho de 2014
SEMINÁRIO DIOCESANO DE
LEIRIA

As despesas de viagem serão partilhadas no habitual sistema de perequação.
Por favor informe-nos se precisa de boleia para o local do encontro, ou se tem lugares disponíveis no carro, para reduzir os custos de deslocação.

Ou por transferência bancária para a conta com o NIB: 0035 0127 0003 3123 530 57
(neste caso enviar email para metanoia.ert@gmail.com e juntar o anexo comprovativo da transferência)

Junto segue pagamento de inscrição em cheque nº_____________ sobre_______________no valor de _________ euros, passado a Metanoia.

Tipo de dormida que pretende: (ver condições de alojamento, neste folheto)
Quarto individual Quarto duplo Cama extra (crianças) Nº crianças <com mais de 10 anos para dividir quarto
Se irá almoçar no dia de abertura do encontro (26 de Julho) indique o número de: adultos ______ crianças até 5 ______ crianças até 10 ______

Cod. Postal _______—_____
Telefone __________________ Telemóvel _________________ E-Mail ___________

TERÇA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2014
08h00 – Pequeno-almoço
09h15 – Quinta Intervenção / Debate
12h30 – Oração de encerramento
13h00 – Almoço
14h30 – Balanço / Síntese
Qual a posição do Metanoia enquanto
periferia?
16h00 – Encerramento do encontro

Morada___________________________________________________________________________

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2014
08h00 – Pequeno-almoço
09h15 – Terceira intervenção / Debate
11h00 – Intervalo
11h30 – Trabalho de grupo
13h00 – Almoço
15h00 – Painel de síntese
15h30 – Quarta intervenção / Debate
17h30 – Lanche
17h30 – Tempo livre / Preparação Festa
19h00 – Oração
19h30 – Jantar
21h00 – Festa

Filhos (nomes e idades) __________________________________________________________________________________________________

Este ano, serão dois os animadores desta longa conversa: Cori Casanova e Luís Maria Goicoechea. Cori
Casanova é médica e professora na Universidad
Ramón Llull e na Escuela Superior de Música de Catalunya, em Barcelona; foi presidente do MUEC
(Moviment de Universitaris i Estudiants Cristians) e
integra agora o Moviment de Professionals Catòlics de
Barcelona; estudou Teologia e integra o projecto Laïcat XXI, que culminará com um Congresso do laicado
da Catalunha, em Outubro de 2015. Luís Maria Goicoechea é padre e assistente mundial do MIIC
(Movimento Internacional de Intelectuais Católicos/Pax
Romana). Entre 1978 e 89 foi o assistente latinoamericano da JEC (Juventude Estudantil Católica) e
do MIEC (Movimento Internacional de Estudantes
Católicos/Pax Romana).

DOMINGO, 27 DE JULHO DE 2014
08h00 – Pequeno-almoço
09h15 – Primeira intervenção / Debate
11h00 – Intervalo
11h30 – Celebração Eucarística
13h00 – Almoço
15h00 – Segunda intervenção / Debate
17h00 – Lanche
17h30 – Passeio
19h30 – Jantar
21h00 – Actividade lúdica

Nome(1)________________________________________________ Nome(2)_______________________________________________________

Proposto pelo Metanoia no final de Julho de
cada ano, o ERT pretende proporcionar o aprofundamento de um tema bíblico ou teológico, com a ajuda
de convidados para animar a reflexão e o debate.

SÁBADO, 26 DE JULHO DE 2014
12h00 – Chegada / acolhimento
13h00 – Almoço
15h00 – Abertura do Encontro / Apresentação
16h30 - Lanche
17h00 – Painel de testemunhos / Comentários
19h30 – Jantar
21h00 – Oração

(a partir de 15 de Julho – pagamento extra de 15€)

Viver o Evangelho a partir das periferias é a
proposta de tema para o Encontro de Reflexão Teológico (ERT) deste ano. O aprofundamento desta temática será feito com o pano de fundo da exortação apostólica do Papa Francisco, A Alegria do Evangelho.
Como podemos viver o Evangelho a partir do
olhar dos mais pobres? Ou em situações como as do
mundo da economia e da finança, que desafiam e por
vezes afrontam alguns valores centrais da proposta de
Jesus? Como viver o Evangelho com o horizonte da
justiça? Como buscar o sentido da vida aceitando as
perguntas colocadas por não-crentes ou indiferentes?
Como fazer do Evangelho um estilo de vida? E como
ser sinal de Jesus na civilização urbana em que vivemos e nos inserimos? Estas são algumas das pistas
de reflexão para o encontro deste ano, aberto a todos
os interessados.

HORÁRIO

FICHA DE INSCRIÇÃO: enviar até 15 Julho

Viver o Evangelho
a partir das periferias

