PRÉ-SEMINÁRIO: UM TEMPO PARA...
... sair da vida ao meu jeito,
para acolher a vida de Jesus!
... sair com Jesus ao encontro dos outros
... aprender a escutar, conhecer
e seguir a voz de Jesus!
... provocar a pergunta: que queres de
mim, Senhor? Qual a minha vocação?
... despertar e acompanhar
os primeiros sinais de uma possível
vocação ao sacerdócio.
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O PRÉ-SEMINÁRIO

ESTÁGIOS

CAMPANÁRIOS

7º E 8º ANOS

9º AO 11º ANOS

16-18 Dezembro

19-22 Dezembro

O Pré-Seminário é uma oportunidade para rapazes com
inquietações vocacionais poderem aprofundar a sua
descoberta da vontade de Deus.

NATAL
PÁSCOA

24-26 Março

3-6 Abril

Nos encontros mensais, na oração, no acompanhamento
espiritual, na relação com os colegas, em Igreja, vão
aprendendo a usar os “instrumentos” necessários para
escutar a voz de Deus que se revela nas suas vidas, e
responder-Lhe com confiança e entrega.

VERÃO

26-29 Junho

2-6 Julho (9º ano)*
9-13 Julho (10º e 11º anos)*

*Ano lectivo de 2018-2019

RETIROS VOCACIONAIS

O PRÉ-SEMINÁRIO
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RETIROS VOCACIONAIS
12º ANO E UNIVERSITÁRIOS

24 a 26 de Novembro

NOME
MORADA

CÓD. POSTAL
TLF/TLM

DATA NASC.

ANO ESCOLAR

OS TEUS DADOS

Preenche este cupão com os teus dados
e envia para a morada indicada neste folheto
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