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CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE

Na terra de Jesus.
A formação permanente vê de modo unitário a pessoa inteira.
Um primeiro aspecto refere-se à conversão espiritual mediante
um contínuo retorno às fontes da vida cristã e ao espírito
primigênio da Ordem, a ser realizado em formas adaptas aos
tempos e às culturas (Const 41,3)

Destinatários
O curso foi pensado para os frades que, depois de cerca vinte anos de
caminho franciscano têm a sensação de ter chegado à metade da vida.
A Terra Santa torna-se lugar do encontro com Jesus, e através dele,
consigo mesmo. Por um mês e com os olhos voltados para Jesus,
vos convidamos a entrar em contato com a vossa interioridade, a
continuar a caminhar para o que é essencial com o desejo de
compreender ainda mais profundamente a própria existência.
O curso é aberto também a todos os frades responsáveis pela
formação.

Para amá-lo mais e segui-lo mais de perto
Objetivos
• Fazer uma releitura pessoal da nossa
própria história a partir das páginas da
Escritura.
• Fazer uma revisão das imagens coletivas
e pessoais do nosso mundo religioso.
• Partilhar o projeto pessoal e comunitário
a partir dos elementos essenciais da
espiritualidade da sequela de Jesus de
Nazaré.

Conteúdos
• As imagens e a experiência de Deus na
Bíblia hebraica e no Novo Testamento.
• O impacto da figura de Jesus nas primeiras
tradições;
• Importância eclesial e social do projeto do
Reino;
• O mistério da solidão e da fraternidade
nos textos bíblicos
• Aproximação à situação política e social da
terra de Jesus;
• Os vários modos para ler um único texto.
• Viagem interior pela formação humana
e maturidade emocional.

Metodologia
• Nas manhãs das três primeiras semanas è
dedicada às visitas arqueológicas guiadas,
ao tempo da reflexão pessoal e às
celebrações comunitárias.
• Nas tardes das três primeiras semanas o
curso oferece três horas de
aprofundamento de contendo bíblicos
por parte de professores experts.
• A última semana, através do retiro
espiritual, procura-se criar um espaço de
interiorização de tudo o que foi visto nas
três semanas precedentes.
• Não faltarão encontros dinâmicos de
reflexão pessoal e comunitária a partir
das próprias experiências.
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