
Efusão do

Espírito Santo

Encontro do
Renovamento Carismático Católico

LOCAL: Seminário Nossa
Senhora de Fátima
(Alfragide)

DATA: 28 Outubro de 2018

HORÁRIO: 9:00 às 18:00

Local

ORGANIZAÇÃO (MAMCJ)
Lurdes Xavier
Rua Prof. Dr. Sousa Martins
Nº 4  - R/C - A      
Massamá
2745-848 QUELUZ
Telef: 21 437 03 77
Telemóvel: 960 064 389
Site: www.mamcj.com 
encontrosrccpcarlos@gmail.com

Organização:

Missionárias do Amor 
Misericordioso do Coração de 

Jesus

Inscrições até 21 de Outubro de 2018

FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

______________________________________

______________________________________

MORADA

______________________________________

______________________________________

CÓDIGO POSTAL

______ - ____    _________________________

E-MAIL

______________________________________

TELEMÓVEL

______________________________________

Caso participe em algum grupo de 
Renovamento Carismático Católico 
indique qual:

______________________________________

INSCRIÇÃO SEM ALMOÇO 5 EUROS

INSCRIÇÃO COM ALMOÇO 14 EUROS

Selecione a opção

ENTREGUE EM MÃO: 
Entregue a:
__________________________________

ENVIADA POR CORREIO POSTAL

ENVIADA POR E-MAIL

Quem vem de Lisboa pelo IC19 saída 2. Na rotunda sair na 
2ª saída, na rotunda sair na 1ª saída, na rotunda sair na 2ª 
saída. 1ª à esquerda. Na rotunda é o destino.
Quem vem de Sintra pelo IC19, sair na segunda saída que 
diz (Alfragide. Buraca, E.M.F.A.) Na rotunda sair na 3ª saída, 
na rotunda sair na 1ª saída, na rotunda sair na 1ª saída, na 
rotunda sair na 2ª saída. 1ª à esquerda. Na rotunda é o 
destino.
Quem vem de Sintra ou Amadora pela N117. Na descida 
dos Cabos d’Ávila, sair na saída 4. Nas bombas da Galp, 
virar em  direção a Alfragide. Depois de passar por cima da 
N117, virar na 1ª à direita. Na rotunda é o destino.
Quem vem da A5. Saír na saída para a N117. Depois de 
passar o Centro Comercial Alegro, sair na saída 4. Na 
rotunda sair na 1ª saída. 1ª à esquerda. Na rotunda é o 
destino.



Informações 
Gerais

As inscrições para este encontro serão
feitas até ao dia 21 de Outubro de
2018 (8 dias antes do encontro). No
caso de ser atingida a lotação máxima
do auditório, as inscrições poderão ser
encerradas antes da data indicada.
O encontro terá lugar no Seminário
Nossa Senhora de Fátima em
Alfragide.

Terá início com o acolhimento e
distribuição de crachás entre as 9h e as
9h30. Para identificação dos
participantes, o crachá deverá ser
usado durante todo o tempo de
permanência no Seminário.
A participação no encontro deverá ser
na totalidade das sessões e com
pontualidade. Não se admite uma
participação apenas parcial.
O almoço será servido no refeitório,
mas quem quiser poderá optar por
almoçar fora e fará a inscrição sem
almoço.
O retiro terminará às 18 horas.

O que é a Efusão do 
Espírito Santo ?

Tal como se entende, a Efusão do
Espírito Santo no Renovamento
Carismático é a renovação do nosso
batismo sacramental, para que se
torne realidade na nossa vida tudo
que está implícito no batismo. É
disso que se trata, de uma renovação
ou atualização do primeiro e único
batismo.
Na Efusão do Espírito pede-se que o
Espírito Santo realize em nós o
mesmo que realizou nos discípulos
de Jesus no Pentecostes.
Que o Espírito Santo entre como um
furacão ou como uma brisa suave e
que desperte muitos homens e
mulheres do seu sono espiritual,
transformando a vida inteira. Neste
sentido falamos de Efusão do
Espírito Santo.

ENTREGAR OU ENVIAR A INSCRIÇÃO

1º - Entregar em mão

• Inscrição + Numerário
ou

• Inscrição + Cheque Cruzado
ou

• Inscrição + Comprovativo de Depósito 
ou Transferência Bancária

Entregar em mão a:
Lurdes Xavier - 960 064 389  ou
Xana Brito – 917 366 808

2º - Enviar por Correio Postal

• Inscrição + Cheque Cruzado
ou

• Inscrição + Comprovativo de Depósito 
ou da Transferência Bancária

Enviar para:
Lurdes Xavier
Rua Prof. Dr. Sousa Martins
Nº 4 r/c  A     
Massamá
2745-848 QUELUZ 

3º - Enviar por Correio Eletrónico

• Inscrição + Comprovativo da 
Transferência Bancária ou do Depósito 
Bancário.

Enviar para o seguinte e-mail:
encontrosrccpcarlos@gmail.com

Cheque à ordem de “Missionárias do
Amor Misericordioso do Coração Jesus”
IBAN do Millennium 
PT50 0033 0000 0001 7435 4183 4

Para a inscrição neste encontro 
agradecemos o favor de entregar ou enviar:
1. A Ficha de Inscrição destacada e 
preenchida com letra legível (se possível 
maiúsculas)
2.O pagamento de acordo com o 
solicitado:

• Com almoço 14 Euros
• Sem almoço 5 Euros

Inscrições


