
RETIRO FRANCISCANO
2020

VEM  A Í

REALIZAÇÃO:

Núcleo Centro-Oeste Paulista

CONVITE
              “Convido todos os cristãos a explicitar essa dimensão da sua conversão, permitindo que a

força e a luz da graça recebida se estendam também à relação com as outras criaturas e com o

mundo que os rodeia, e suscite aquela sublime fraternidade com a criação inteira que viveu, de

maneira tão elucidativa, São Francisco de Assis [...]” (Laudato Si'!).

 

   Querido irmão, querida irmã, paz e bem!

 

          Neste início de ano, nosso Núcleo Centro-Oeste Paulista da Família Franciscana tem a grata

alegria de convidar a você e sua fraternidade, para participar do nosso primeiro encontro de 2020. 

 

            Dessa vez o nosso encontro será no dia 14 de março, em Birigui, na fraternidade dos

Freis Capuchinhos. Esse encontro será na modalidade de Retiro. Sim! Será o nosso Retiro

Quaresmal em fraternidade, com o tema: “A busca franciscana por uma conversão ecológica

integral”. Com esse tema, aproveitando o propício Tempo Quaresma, que a Igreja nos oferece a

cada ano, queremos rezar e refletir a nossa busca franciscana por uma conversão ecológica. Quem

nos ajudará a contemplar esse tema será a Irmã Ivone Lourdes Fritzen, Franciscana de Cristo Rei,

que já nos assessorou em outra ocasião. 

 

             Para melhor organização de nosso Retiro, pedimos que as inscrições sejam encaminhadas

para o contato do nosso Núcleo até o dia 07 de março. Também para os momentos de cafezinhos,

pedimos que cada fraternidade leve um prato de doce ou salgado. Trazer também sua garrafinha de

água, e sua caneca/copo reutilizável para evitarmos o uso de descartáveis. Convide a sua

fraternidade e venha viver conosco esse momento de oração e espiritualidade!

 

Horário: 08h00 às 17h00

Local: Centro Paroquial de Pastoral (Seminário) / Rua Pe. Geraldo Goseling, 340 - Jardim Nossa

Senhora de Fátima - Birigui - SP.

Refeições: Partilhada

Contribuição: R$ 15,00 

Inscrição: Cel: (16) 9 8159-7346 

E-mail: nucleocop.cffb@gmail.com

 


