Do lanche de sábado até ao almoço
de domingo...

Encontros com

Tudo parte de uma mesa comunitária
semelhante à do almoço de família. A

Deus...

mesa que alimenta e alberga as necessidades de cada um. A mesa como lugar de relação que permite reforçar
laços dentro da família e da família salesiana que somos todos nós. A mesa

...na família

que nos permite reforçar o sentido de
pertença à Igreja, na qual somos todos
irmãos em Cristo.
Começamos, por isso, no lanche de
sábado e terminamos o nosso encontro com o almoço de domingo. ..

CASA DE RETIROS
PADRES REDENTORISTAS
RUA VISCONDE DAS DEVESAS
Nº684
4400-338 V. N. GAIA

Qualquer dúvida contacte-nos!
Email: asc_arcozelo@hotmail.com
Telemóveis disponíveis:
Valter Silva - 912639365
David Carapinha- 933833986
Ir. Zélia– 968674738

Orientador: David Teixeira, sdb

09 e 10 de janeiro de 2015

Família Nº

Encontro com Deus…

na família!

Ficha de Inscrição

… Na família

Encontros com Deus...
Os Encontros com Deus irão ocorrer em diEncontrar alguém significa estar em relaNome(s):_______________________________________________

_______________________________________________________

Idade(s):______/____ anos

Número de filhos (participantes):______ Idade(s):___/___/___

Contacto(s):________________/_______________/_____________

Email:_________________________________________________

Inscrição até 06 de janeiro.

(A inscrição só é válida mediante pagamento).

30 euros/pessoa (alojamento e refeições incluídas)| Crianças ( 03 - 12 anos) 12,50 euros

ção…
Deus manifesta-se no quotidiano de cada um.
Mãe Margarida despertava este sentido em D.
Bosco, através da expressão “Deus te vê!”.
A principal experiência de Deus nas nossas
vidas é através da oração, mas existem outras.
Santa Teresa do Menino Jesus apelava para a
oração como um momento de relação com
Aquele que sabemos que nos ama.

Vem viver a experiência de encontrar formas de estar em relação com Deus. Aprende a encontrar Deus no trabalho, em casa e
na família.

ferentes momentos ao longo do ano. O primeiro deles é uma experiência de fim de
semana em família. Uma família cristã onde
Deus ocupa um lugar privilegiado !
À semelhança da família de Nazaré que celebra o nascimento do seu menino nesta altura do ano, também nós somos convidados
a nascer neste sentido de família. Renovar
algumas atitudes que nos impedem de colocar um novo olhar…

Vem viver esta experiência connosco em
família!

