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 RETIRO PARA OS COORDENADORES 

Formação espiritual 
  

"Um coração alegre faz tanto bem quanto os remédios." 

Buscar os caminhos da espiritualidade é atender ao que há de mais próprio no ser humano. Feito pelo Absoluto e 

marcado com o sinal do Absoluto em seu coração, todo homem é um peregrino do Absoluto e por isso tende a encontrar 

o que “o olho jamais viu, o ouvido jamais ouviu, o coração do homem jamais percebeu” (1 Cor 20,9). 

Assim sendo, todos os fiéis cristãos, por conseguinte, em suas condições de vida, em suas ocupações e circunstâncias 

e por meio de tudo isso, se estarão santificando dia a dia sempre mais, se tudo aceitarem com Fé das mãos do Pai 

celestial e cooperarem com a Vontade divina, manifestando a todos, no próprio serviço temporal, a Caridade com que 

Deus amou o mundo”. (CVII, Const. LG 41) 

                                                                                                                 Autor: Prof. VICTOR HUGO NASCIMENTO  

Com este espírito de viver aprofundar  um pouco mais  a nossa Fé  é que a Coordenação Central do Movimento Lareira, convida 

você para participar do Retiro que se realizará  no dia 12 de Abril de 2015. 

 

Data : 12 de Abril  de 2015 

Santuário Madre Paulina  - Nova Trento  SC 

TEMA SUGERIDO:   Família, Fé e Missão 

HORÁRIO:  Início às  8h30min.      

ENCERRAMENTO:  16h  - Celebração Eucarística e confraternização  

PREGADOR:      Pe. André Borges da Silva 

DIRITOR ESPIRITUAL:  Pe. Fabian Marcelo Capistrano 

 Investimento: R$______________    para cobrir parte das despesas 

http://www.movimentolareira.com.br/
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 RETIRO PARA OS CASAIS COORDENADORES 

Blumenau, 02/03/2015 

FICHA DE  INSCRIÇÃO 

Paróquia: _____________________________________________________________________________________ 

Nome dele : ___________________________________________________________________________________ 

Nome dela:____________________________________________________________________________________ 

Telefones _____________________________________________________________________________________ 

E-mail:        ____________________________________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________________ 

 

 

Transporte:        Ônibus    (     )                                      Carro   (        )    

 

Investimento: R$ _____ ____ por casal  para cobrir parte das despesas.( taxa para o auditório do Hotel) 

alimentação  café da manhã, lanche, almoço de confraternização) custos com o palestrante, e outras 

despesas com decoração e limpeza.   

Importante: Devolução da Ficha de inscrição preenchida:  DiA 06 DE ABRIL 

 

 

Blumenau,   ____________________________________ 

 

 

Assinatura 

 

“ Fé é acreditar no que não vemos, e a recompensa dessa Fé é vermos aquilo  que acreditamos”  

 ( Santo Agostinho) 
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