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Neste Ano Pastoral 2018/2019, é com imensa alegria
que a Família Paulista propõe três retiros espirituais
sobre: A santidade é possível hoje?
O apelo sobre o chamamento à santidade é-nos feito
pelo Papa Francisco com a Exortação Apostólica
Alegrai-vos e exultai (Gaudete et exsultate).
«Sede santos porque Eu sou santo» (Lv 11,45;
cf.1Pd 1,16). «Cada um por seu caminho», diz o Concílio.
Importante é que cada crente discirna o seu próprio
caminho e traga à luz o melhor de si mesmo, quanto
Deus colocou nele de modo pessoal e não se esgote
procurando imitar algo que não foi pensado para ele.
Todos estamos chamados a ser testemunhas, mas há
muitas formas existenciais de testemunho.
Muitas vezes somos tentados a pensar que
a santidade está reservada apenas àqueles que têm
a possibilidade de se afastar das ocupações comuns,
para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos
somos chamados a ser santos, vivendo com amor
e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de
cada dia. Sê santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. A santidade a que
o Senhor te chama irá crescendo com pequenos
gestos. O santo é uma pessoa com espírito orante, que
tem necessidade de comunicar com Deus.
Só a partir do dom de Deus, livremente acolhido e
humildemente recebido, é que podemos cooperar com
os nossos esforços para nos deixarmos transformar
cada vez mais.
A reflexão sobre a santidade nos dias de hoje ajudar-nos-á a empreender a nossa caminhada de crentes
mais conscientes e responsáveis.

24 de novembro de 2018
«Vida cristã:
um chamamento à santidade»
Pe. José Carlos Nunes SSP
23 de fevereiro de 2019
«As Bem-Aventuranças:
caminho de santidade»
Pe. António Vaz Pinto SJ
25 de maio de 2019
«Luta, vigilância e discernimento:
desafios à santidade»
Pe. Dário Pedroso SJ

«As Bem-Aventuranças: caminho de santidade»

Secretariado da Família Paulista

A inscrição é obrigatória devido ao número limitado de lugares. A data-limite da inscrição é uma semana antes de cada retiro.
Aceitam-se inscrições no próprio dia do retiro mas não se garante o almoço. A inscrição só é válida se for acompanhada do pagamento
através de Cheque ou Vale Postal à ordem do Instituto Missionário Filhas de São Paulo.

«Luta, vigilância e discernimento:
desafios à santidade»

25 de maio de 2019

15 € (inclui almoço) • 10 € (sem almoço)

Estrada de São Paulo, 63 • 2680-294 APELAÇÃO
Tel.: 219 488 870 • secretariadofamiliapaulista@gmail.com

« Vida cristã: um chamamento à santidade»

Inscriçoes:

23 de fevereiro de 2019

Ó Jesus vida, que a minha presença leve
a toda a parte graça e consolação.

24 de novembro de 2018

Ó Jesus caminho, que eu sirva de exemplo
e modelo para as almas.

Profissão:

Ó Jesus verdade, que eu seja luz para o mundo.

10h00 1.ª Meditação
12h00 Eucaristia
13h00 Almoço
15h00 2.ª Meditação
16h30 Adoração Eucarística

Desejo inscrever-me no retiro:

Horário

Ó Jesus vida, fazei-me viver eternamente
no gozo do vosso amor.

E-mail:

Ó Jesus vida, não permitais que
eu me separe de Vós.

Tlm.:

Ó Jesus vida, vivei em mim
para que eu viva em Vós.

Irmãs Vicentinas
Casa N.ª Sr.ª da Medalha Milagrosa
Rua de São Vicente de Paulo, n.º 25
2495-438 FÁTIMA

Tel.:

Local

Ó Jesus caminho, tornai-me perfeito
como o Pai que está no Céu.

Código Postal:

Ó Jesus, caminho de santidade,
fazei que eu seja vosso fiel imitador.

-
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Localidade:

Ó Jesus, caminho entre o Pai e nós,
tudo Vos ofereço e de Vós tudo espero.

Morada:

Jesus Mestre, preservai-me do erro,
dos pensamentos vãos e das trevas eternas.

(obrigatória devido ao número limitado de inscrições)

Jesus mestre na Igreja, atraí-nos
todos à vossa escola.

A Santidade
é possível hoje?

Nome:

Jesus Mestre, santificai a minha mente
e aumentai a minha fé.

Retiros sobre

Ficha de inscrição

Invocações
a Jesus Mestre

