
Aracaju, 11 de fevereiro de 2021 

 

“Acima de tudo desejemos possuir o Espírito do Senhor e seu santo modo de operar”. (RNB 10, 9) 

 

Estimado irmão, estimada irmã, 

 

PAZ E BEM! 

Já está se aproximando o dia do nosso retiro franciscano que acontecera de 15 a 19 de março. Ainda temos algumas poucas vagas, tendo em vista que as 

mesmas são limitadas por causa das exigências em decorrência da crise de saúde em que nos encontramos com a COVID 19. 

O nosso retiro  tem o apoio da PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE ARACAJU que vem há anos incentivando a propagação do carisma e do ideal de vida 

francisclariano, promovendo momentos de espiritualidades, palestras, celebrações etc. 

Quanto aos cuidados com a saúde já preparamos toda a logística garantindo o distanciamento na sala de conferência, refeitório, igreja,  alojamento, uso de 

máscara, higienização das mãos etc. 

Tendo em vista o limite de ocupação do espaço, só estamos oferecendo 20 (vinte vagas). As mesmas estarão disponíveis até o devido preenchimento, com uma 

ressalva: não aceitaremos ninguém de ultima hora mesmo que não tenha preenchido o total estabelecido. 

Nosso retiro será em regime fechado, não permitindo a presença de ouvintes ou a participação durante o dia. Quem for participar entrará na segunda dia 15/03 a 

partir das 14 horas e sairá na sexta feira dia 19/03 depois da missa de encerramento que acontecerá as 16 horas, salvo as questões de saúde, ou uma necessidade 

de socorro a família . As celebrações eucarísticas serão abertas ao público mantendo o devido distanciamento, e a permanência somente na igreja  e sem acesso 

ao convento e suas dependências. 

Como nos diz São Paulo: ”Este é o tempo favorável (2 Cor. 6,2), portanto não desperdicemos o tempo da graça que Deus oferece. 

Como se trata de um retiro e não de um encontro de formação, convivência, oficina, prezaremos pelo SILÊNCIO, ORAÇÃO, ESCUTA E PARTILHA NO 

MOMENTO OPORTUNO. Isto contribuirá para seguirmos as precauções que o tempo exige e com certeza ajudará ao retirante a se recolher em silêncio 

profundo, absoluto e orante. 



Quanto ao público alvo, O RETIRO É  DESTINADO A TODO IRMÃO (Ã) MEMBRO DAS ORDENS FRANCISCANAS E ADMIRADORES DO 

CARISMA que queira fazer a experiência do encontro com Deus através DOS MOMENTOS DE REFLEXÃO, ORAÇÃO PESSOAL E COMUNITÁRIA, 

SOBRETUDO DO SILÊNCIO. 

Na certeza de que vivenciaremos este tempo de graça dentro da observância quaresmal e motivados pelo ITINERÁRIO DE CONVERSÃO DE SÃO 

FRANCISCO QUE É FONTE INSPIRADORA DE CONVERSÃO PARA TODO CRISTÃO agurdamos ansiosos todos os irmãos e irmãs já inscritos e 

aqueles que ainda irão se inscrever. 

 

Saudações fraternas: 

 

 


