XXXVII
SEMANA DE ESTUDOS

Inscrições

Lou
Envia a tua inscrição para:
 Ana Lino
962836986
Dina Franco
936852187
 Esmeralda Batalha
919056928 ou 964376287

As inscrições devem ser enviadas (preferencialmente)
até dia 5 de Agosto

Ao inscrever-se indique:
 Nome e idade de cada membro da família
 No caso de trazer crianças refira se dormem
com os pais ou em camarata
Custo aproximado por pessoa:
Crianças até 5 anos…… grátis
Crianças de 6 anos ou +….. 60 €

O es

dinafrancosilva@gmail.com
batalha.esmeralda@gmail.com

te

ananeveslino@gmail.com

@

Acção Católica Rural

ORGANIZAÇÃO
AÇÃO CATÓLICA RURAL
http://acrdooeste.wordpress.com/

COM O APOIO
FUNDAÇÃO JOÃO XXIII

Adultos….. 70 €
Preço solidário para famílias com dificuldades económicas
(fale connosco)

Deves levar:
 roupa de cama e toalhas
 leva também, se tiveres, instrumentos

CASA DO OESTE
Rua 25 de Abril, 13
2530-627 Ribamar Lourinhã
Tel e Fax 261 422 790
casadooeste@sapo.pt

musicais e jogos para animar os serões
Não esperes por amanhã, inscreve-te HOJE!

www.casadooeste.no.sapo.pt

Casa do Oeste
20 a 24 de Agosto

SEMANA DE ESTUDOS 2012

PROGRAMA DA SEMANA

PROGRAMA DIÁRIO

2ª Feira - 20 de agosto
“A família é a primeira escola das
virtudes sociais de que as sociedades têm
necessidade…” (João Paulo II, FC ns 36 .

Os tempos que vivemos são de grande
instabilidade a diversos níveis, fala-se muito
de crise, nomeadamente de crise de valores.
Sendo a família o primeiro espaço de
educação do ser humano consideramos
importante refletir sobre as realidades que
vive presentemente e como é que está, ou
não, a contribuir para a construção de
valores.
Nesta XXXVII Semana de Estudos, propomonos analisar que percursos a Família foi
tomando desde há cerca de três, quatro
décadas para chegar às questões com que
se debate atualmente.
Será um espaço de partilha e descoberta,
que possa corresponder aos novos desafios
que a Família enfrenta.
Acreditamos na força das famílias como o
bem mais precioso de uma sociedade
organizada
que permita um verdadeiro
crescimento do Homem.
Junta-te a nós!

19h00 - Receção dos Participantes
20h00 - Jantar
21h30 – Serão de Apresentação
3ª Feira - 21 de agosto

08.10 - Despertar das energias
(yoga/ ginástica)
08. 45 - Pequeno-almoço
09. 30 - Tempo para “Pensar e
partilhar” a vida”

“Que desafios para as famílias de hoje?”

Evolução do Ser Família
Papel da família na construção dos valores
Convidados: Casal Mª Helena e Manuel Silva Alves

13. 00 - Almoço
15. 00 - Tarde Livre
(praia, piscina,
passeios pedestres)

(Animadores de grupos do Encontro Matrimonial-EM)

4ª Feira - 22 de agosto
“O Silêncio e a Palavra no seio da Família”

Vivemos num mundo “cheio de informação”

19. 00 - Tempo de Oração
20. 00 - Jantar
21. 00 - Serão

- que espaço para a escuta de si próprio, do
outro, de Deus?
Convidado: Dr. Alberto Santos( Prof de Rel. e

Moral)

5ª Feira - 23 de agosto
Dia visita de “estudo” -

conhecer uma empresa
familiar: Quinta da Enxara ou Fábrica Louritex

6ª Feira - 24 agosto
Avaliação
Eucaristia
Encerramento após o Almoço

Durante as manhãs,
os mais novos serão
acompanhados por
monitores realizando
atividades diversas.

