Indicações práticas:
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).

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.

A Fé vive de Afeto

«Gesto
muito
humano
de
reconhecimento
grato
e
de
assentimento
livre
à
dedicação
incondicional que Deus nos dedica em
Seu Filho Jesus, a fé é afeto – a afeição
de Deus por nós, afetuosamente
reconhecida e correspondida, por ser
digna de confiança. Em Jesus de Nazaré
e no seu Espírito, reconhecemos que
Deus é dom de Si para a vida de outro
(também de cada um de nós) e que esta
é a verdade que nos justifica, a justiça da
qual podemos viver em verdade. Como
apreço, a fé conhece. Porque saboreia,
sabe que o Senhor é bom. Sabendo pelo
apreço, faz-se consentimento e entrega
confiada. Na graça deste laço-de-afeto,
mais forte do que a morte, somos
salvos.» (in José Frazão Correia, A fé
vive de afeto. Variações sobre um tema
vital, Paulinas, 2013)
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29 julho a 01 agosto
Leiria | Seminário Diocesano

sábado, 29 de julho

segunda-feira, 01 de agosto

12:00 – Chegada/Acolhimento

09:30 – Passeio

13:00 – Almoço

13:00 – Almoço

15:00 – Abertura do Encontro/Apresentação

15:00 – P. Peter Stilwell

15:30 – P. José Frazão Correia

16:30 – Tempo livre

16:30 – Lanche

17:00 – Espaços do Sagrado

!7:00 – P. José Frazão Correia

17:45 – Pausa

19:00 – Oração

19:00 - Oração

19:30 – Jantar

19:30 – Jantar

21:00 – Filme, debate

21:00 – Festa

domingo, 30 de julho

09:30 – P. Peter Stilwell

11:30 – Reflexão em grupos

11:30 – Síntese e debate

13:00 – Almoço

12:30 – Encerramento

15:00 – P. José Frazão Correia

13:00 – Almoço

17:00 – P. José Frazão Correia

18:30 – Celebração Eucarística
19:30 – Jantar
21:00 – Convívio

- Formulário disponível no sítio do Metanoia:
www.metanoia-mcp.org
ou no endereço:
https://goo.gl/forms/jAIM9EUNzE8qvMx42
Contactos:
metanoia.ert@gmail.com)
Pagamento:
30€ - associados, 40€ - não associados
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 enviado para
metanoia.ert@gmail.com). No ato de inscrição
não se paga o alojamento.

terça-feira, 02 de agosto

09:30 – P. José Frazão Correia

16:30 - Lanche

Modalidades de inscrição:

Alojamento:
Diária por pessoa:
- Quarto Individual 32€
- Quarto Duplo 27€
- Refeição extra: 8,00€
-- Dormida: 12,50€
Crianças:
- Até aos 4 anos não pagam,
- Dos 5 aos 10 anos pagam 50%
- 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.

