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“#SAIdoSOFÁ 

Encontros que transformam!” 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
2017—2018 

“ENCONTROS QUE TRANSFOR-

MAM ” 
 

“O que faz com que seja bom e belo sermos 

humanos é a nossa capacidade de nos encon-

trar: sair transformados deste encontro e 

trabalhar juntos para criar coisas novas. Mas 

não basta cruzar-se pela estrada: somente 

quando paramos e fazemos o outro entrar na 

nossa vida, o encontro se torna uma expe-

riência que nos envolve e nos transforma. 

Devemos então trazer o encontro com Jesus 

para o centro da comunidade cristã. 

Como Evangeliza Jesus? Através daquilo que 

há de mais humano: o encontro. Perguntemo-

nos: que espaço há – na nossa família, nas 

nossas comunidades, nas nossas universida-

des, nos nossos ambientes de trabalho, nas 

nossas paróquias – para o encontro autêntico. 

Somos convidados a redescobrir o poder de 

um encontro verdadeiro – entre nós, e entre 

nós e Deus – que possa gerar experiências de 

vida nova jamais antes imaginada. 

É verdade, alguns encontros podem resultar 

incómodos, porque encontrar verdadeiramen-

te uma pessoa faz-te andar para além dos 

teus interesses imediatos, e te empurra a 

arriscar, a abrir novos caminhos. Sim, o 

encontro verdadeiro transforma-te e põem- 
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te em movimento. E assim a comunidade que 

escreveu o Evangelho de Mateus, depois de 

ter encontrado Jesus, sente a necessidade 

de se empenhar por uma nova justiça, supe-

rior àquela dos escribas e fariseus (Mt 5, 17-

20) e por uma comunidade fraterna na qual 

não hajam mais opressores mas todos 

“irmãos” (Mt 23,8) também e sobretudo os 

excluídos e “excomungados”. 
 

Este mesma paixão pelos mais pobres e pela 

justiça a encontramos em S. Daniel Comboni, 

que se sentia chamado a realizar “a verdadei-

ra missão de Jesus Cristo, que veio ao mundo 

libertar os escravos”. 

 

 
 

DEIXA-TE TU TAMBÉM ENVOLVER 

PELO ENCONTRO COM Jesus! 
 

 

Vem connosco! 

A Família Comboniana 

Espera por ti com alegria!!! 
 

 

http://www.jim.pt/ 



Destinatários: 
Jovens dos 16 aos 30 anos 
 

Objectivos Gerais: 
 Caminho de aprofundamento da Fé em Jesus Cristo; 

 Acompanhamento Vocacional e Espiritual; 

 Conhecimento da realidade missionária; 

 Partir em Missão (por algum tempo) em Portugal, África ou América Latina; 
 
 

 Estrutura: 

 Programa formativo composto por 9 encontros; durante um fim de semana por mês (com início no Sábado de 
manhã e termo no Domingo após o almoço); 

 Os candidatos deverão frequentar pelo menos 75% do programa; 

 Formação ministrada por membros dos 4 ramos da Família Comboniana, na casa da Maia. 

 Participação num projeto de solidariedade social. 

 Participação no Missão+ 
 

Calendarização 2017 - 2018: 
 

21-22 Outubro:  1º Encontro (Maia)  Entra em rede com Jesus 

11-12  Novembro: 2º   Encontro  (Maia)  Alarga os teus horizontes 

09-10  Dezembro:  3º   Encontro  (Maia)  Caminha… caminha 

13-14  Janeiro:  4º   Encontro  (Maia)  Com os rostos transfigurados 

17-18  Fevereiro:  5º   Encontro  (Maia)  Perfuma a vida 

09-11 Março:   6º   Encontro (Maia)  Participação no retiro JIM 

21-22 Abril  7º   Encontro  (Maia)  Ide e dizei a todos 

19-20 Maio:    8º   Encontro  (Santarém) Um sim apaixonado—Participação nos votos dos noviços 

     (Maia)  Lançamento do Missão+ 

     (Maia)  Revisão e avaliação 

08-10 Junho:    (Maia)  Fim-de-semana de espiritualidade comboniana 

18-26 Agosto:  9º   Encontro (Camarate) Missão+  

 
 

Notas: 
 Confirmar sempre a  presença ou ausência até 5 dias antes do inicio de cada encontro. 

 A participação nestes encontros considera-se essencial e decisiva para a participação numa  possível experiência 
missionária de curta duração além fronteiras. Farão ainda parte dos critérios de discernimento a auto-avaliação 
do candidatos e a avaliação da Equipa Formativa do Fé e Missão. 

 

Metodologia: 
 
 Temas de dimensão missionária, bíblica, 

comunitária e comboniana; 

 Testemunhos; 

 Acompanhamento personalizado; 

 Atividades missionárias; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Reflexão e oração pessoal e comunitária 

  

 
Locais para os encontros: 

 
Maia:  Missionários Combonianos 
   Rua Augusto Simões, 108 
   4470 - 147 Maia 
 
 

Custo:   
10€ por fim-de-semana 
 
 

Contactos & Inscrições Fé & 
Missão Norte: 
    

Clara (Seculares Combonianas) 
960 107 060 

claracarvalho@yahoo.com 
 
 

Irmã Arlete (Missionárias Combonianas) 
924 152 427 

irmaarletesantos@yahoo.fr 
 
 

Mónica Silva (JIM) 
917 481 796 

moniksilva89@gmail.com 
 
 
 

 


