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Crer em Deus numa cultura secularizada
Crer em Deus não é necessário para se ser feliz. Crer em Deus tampouco é indispensável para ter
valores importantes na vida ou para ter sentido para a vida. Todos convivemos ou conhecemos
pessoas que comprovam estas afirmações. Contudo, acreditar no Deus de Jesus e no seu Evangelho
podem constituir o maior tesouro na vida. E, nesse caso, porque não partilhá-lo? Porque não
testemunhar de um Deus verdadeiramente apetecível?
Aqui se propõe uma reflexão balizada nestes pontos:
1. Deus - um rival do Homem?
2. Deus criador - a criação como um dom
3. Deus salvador-libertador: «não tenhais medo»
4. Deus da alegria

programa
quinta, 30 julho
12:00 – Chegada/Acolhimento
13:00 – Almoço
15:00 – Abertura do Encontro/Apresentação
17:00 – Painel de Experiências
18:45 – Oração
19:30 – Jantar
21:00 – “Pequenos Milagres”

sábado, 01 agosto
09:30 – Passeio e visita ao Centro de
Interpretação da Batalha de Aljubarrota
13:00 – Almoço
15:00 – Deus da alegria
17:00 – Síntese
18:15 – Celebração Eucarística
19:30 – Jantar
21:00 – Festa

sexta, 31 julho
09:30 – Crer em Deus numa cultura

domingo, 02 agosto
09:30 – Que desafios a partir deste ERT?

secularizada, fr. José Nunes, op

11:30 – Concerto

Deus - um rival do Homem?

13:00 – Almoço

11:30 – Deus criador - a criação como um dom
13:00 – Almoço
15:00 – Deus salvador-libertador: “não tenhais
medo”
17:00 – Trabalho de Grupos
18:45 – Oração
19:30 – Jantar
21:00 – Partilha do trabalho de Grupos

15:00 – Mosaico/Oração dos Fiéis
16:30 – Encerramento do Encontro e
Regresso

Inscrições

Formulário no endereço:
http://goo.gl/forms/WpPYe2u2al
Contactos:
metanoia.ert@gmail.com
tm: 918 488 203
www.metanoia-mcp.org
Pagamento:
30 € - associados, 40 € - não associados
(+10 € para inscrições após 20 de julho)
por transferência bancária
IBAN: PT50 0035 0127 00033123530 57
As inscrições só se tornam efetivas após a
receção do cheque ou transferência bancária
(com e-mail identificado e com comprovativo). No
ato de inscrição não se paga o alojamento.

Alojamento
Diária por pessoa:
- Quarto Individual 30 €
- Quarto Duplo 25 €
- Refeição extra: 7,50 €
Crianças:
- Até aos 4 anos não pagam,
- Dos 5 aos 10 anos pagam 50%
- Quarto individual 15 €
- Quarto duplo 13 €
- Lanche: 1,75 €

Deslocação:
As despesas de viagem serão partilhadas, usandose o habitual sistema de perequação.
Por favor, informe-nos se precisa de transporte ou
se tem lugares disponíveis no carro, para reduzir
os custos da deslocação.

Indicações práticas
Quartos:
Existem quartos 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)
Para os mais novos:
Paralelamente ao programa dos adultos, existe uma dinâmica própria para os mais novos.
As atividades 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. Com
menos de 10 anos, dormem no quarto dos pais, estando a cargo destes a partir do jantar. A partir
de 10 anos podem optar por partilhar quarto entre si (máximo 3/quarto). Os adolescentes terão uma
dinâmica própria.
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
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