
V ENCONTRO 
VIVÊNCIA DOS CARISMAS NUMA IGREJA EM SAÍDA

“Sal da terra e
luz do mundo”

(Mt 5,13-14)

1º SET
7H30 ÀS 19H30

Av. Senador Salgado Filho, 1651 - Guabirotuba - Curitiba - PR

MATHEUS CEDRIC
Leigo Inaciano, filósofo, 
Orientador para formação 
Cristã - Colégio Medianeira

JOSÉ LEITE
Leigo Josefino Marelliano, 

pedagogo, teólogo e diretor 
do Colégio São José de 

Apucarana/PR

INSCRIÇÃO 
Site da CRB/PR www.crbpr.com.br 

email crb2@crbpr.com.br 

fone (041) 3224-4031/ 
(041) 3233- 9228

No e-mail, incluir os seguintes dados 
de cada um dos participantes: 
Nome completo 
Endereço
Telefone
E-mail
Leigo/leiga ou religioso/religiosa 
Carisma a que está vinculado

INVESTIMENTO R$ 40,00
Inclui o almoço. Para os cafezinhos de 
manhã e de tarde, pedimos que cada 
grupo traga algo para ser partilhado. 
Se o grupo tiver algum material sobre 
seu carisma e o trabalho que realizam, 
haverá espaço para exposição.



 A proposta de “uma a Igreja em saída” tem sua raízes no mandamento 
de Jesus “Ide pelo mundo e anunciem o Evangelho a todas as criaturas” (Mc 
16,15), e nos apelos do Vaticano II para renovação da Igreja. O Papa Francisco 
tem recordado que os cristãos leigos e leigas devem ser os protagonistas da 
Igreja. Esta renovação não tem sido fácil e encontra resistência, até mesmo, no 
interior da Igreja, a qual precisa de mudança de mentalidade e de estruturas, 
aliadas a formação integral das comunidades e o cultivo de uma espiritualidade 
encarnada por parte dos cristãos leigos e leigas (cf. as Fichas 125, 126 e 127). A 
EG aponta que para viver e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo no mundo 
globalizado, os cristãos leigos e leigas precisam dizer, e viver, uma série de 
nãos: não à economia da exclusão e à cultura do descartável; não à globalização 
da indiferença; não ao domínio do dinheiro e à especulação financeira; não à 
desigualdade social que gera violência; não à fuga dos compromissos; não ao 
pessimismo estéril.
 Neste dia 1º estaremos juntos para refletir sobre a renovação do papel 
do laicato em nossa igreja.  

PROGRAMAÇÃO
7h30 Acolhida, credenciamento e animação
8h30 Momento orante
9h Assessoria Matheus Cedric (leigo CVX), abordará a vivencia dos 
carismas na dimensão da espiritualidade
10h30 Intervalo
11h Continuação da Assessoria
12h Almoço
13h15 Animação
13h30 José Leite (diretor do Colégio São José) abordará a vivencia dos 
carismas na dimensão apostólica
15h Intervalo
15h30 Continuação da Assessoria
16h Oficinas
18h30 Preparação para a missa
19h Missa e encerramento


