
2º Encontro 
Nacional de Jovens

Prior Velho

3 a 5 de Outubro de 2009

Organização:

Missionários do Verbo Divino

Missionárias Servas do Espírito Santo

Diálogos - Leigos SVD para a Missão

Ana Isabel Rocha – 964 474 470
José Carlos Duarte – 969 425 321

Joana Duarte – 967 292 924
Liliana Pratt – 962 312 272
Nuno Rocha – 934 135 448

Sara Miguéns – 968 673 687

Lisboa

Para mais informações consultar: 
www.paroquia-sppv.pt

Estou interessado/a em acolher 
jovens e quero saber mais 

informações:

Nome: ________________________

Contacto: ______________________

Destaque e entregue a um dos contactos 
referidos.  
Logo que possível será contactado por um 
dos membros da organização do encontro.

Para se inscrever como família de 
acolhimento, ou esclarecer qualquer 

dúvida poderá preencher o destacável 
ou  contactar (antes ou depois das 

os seguintes responsáveis:

O mais importante
 neste acolhimento será 
mesmo a 

vossa disponibilidade de 
coração!



Programa

Dia 3, Sábado

12h00 – Acolhimento dos peregrinos na paróquia 

– Almoço partilhado

14h30 - Introdução ao encontro

16h00 - Apresentação do tema: “Encontro com 

Jesus”

16h30 - Reflexão em pequenos grupos

18h00 – Envio para as famílias de acolhimento 

– Jantar nas famílias de acolhimento

21h00- Oração da noite 

(as famílias são convidadas a participarem)

O que é necessário:

Cada jovem irá trazer um saco cama e uma es-
teira, pelo que apenas será necessário algum 
espaço para dormir.

Pedimos também que, na medida da sua 
disponibilidade, lhes ofereça os pequenos-

-

Caso seja possível, poderá também oferecer 

família com os jovens que acolher.Dia 4, Domingo

09h30 – Encontro na paróquia

10h30 – Eucaristia (comunitária)

12h00 - Regresso às famílias para o almoço

14h30 - Apresentação do tema: “Olhar a cidade... 

como é que Jesus a olharia hoje?”

15h30 - Envio em missão

19h30 - Festa missionária 

(as famílias são convidadas a participarem)

23h30 - Regresso às famílias de acolhimento

Dia 5, Segunda

09h00 - Acolhimento

09h30 - Apresentação do tema: “Desafio ao 

compromisso/Missão”

10h00 - Trabalho em grupo / Plenário

12h00 - Momento de oração/reflexão

13h30 – Almoço na paróquia 

        (as famílias são convidadas a participarem)

14h30 - Despedida/Partida

O Desafio

2º Encontro Nacional de Jovens, a ter lugar 

a viver a paixão por Cristo e pela missão. 

Parece-nos que a missão de qualquer um 
começa exactamente nas suas famílias, e as-

acolher 
durante estes dias um ou mais jovens nas 
vossas casas!

A experiência do acolhimento é algo único. 
-

mará a sua família, assim como a sua genero-
sidade produzirá frutos nos corações destes 
jovens.
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