Centro de Renovação da Espiritualidade Franciscana (CERNEF)
02 a 30 de março de 2019 - Agudos - São Paulo
1- O que é?
O CERNEF (Centro de Renovação da Espiritualidade Franciscana) ou
CERNE Franciscano atende desejo de Irmãs e Irmãos que a CFFB ofereça
um tempo forte de encontro com Deus, consigo mesmo e com a criação,
através da formação franciscana e convívio fraterno.
2- Objetivos
. Proporcionar às Irmãs e Irmãos da FF um tempo e lugar propício para
uma releitura da própria existência em todas as suas dimensões;
. Reencantar a experiência fraterna para refazer o sentido das relações; superar a acomodação das estruturas
pessoais em função dos novos desafios das estruturas interpessoais com suas riquezas de aproximações e
diferenças, partilha e fé;
. Aprofundar temáticas franciscanas com conteúdos que proporcionem conhecimento teológico-franciscano e
sua contribuição para um ser humano forte, coerente e com espiritualidade encarnada;
. Viver uma experiência de oração e contemplação sob a luz da Palavra e com acompanhamento espiritual
personalizado.
3- Conteúdo
. Oração individual, comunitária e litúrgica;
. A VRC Franciscana e seus apelos atuais;
. Psicologia da Vida Consagrada Franciscana e experiência fraterna.
4- Metodologia:
. O CERNEF quer conduzir os participantes a uma experiência de fraternidade nas dimensões pessoal,
relacional e espiritual. O cerne da experiência é o seguimento apaixonado de Jesus Cristo à luz de Francisco
e Clara de Assis.
. A dinâmica compreende: 1. Colocações de assessores 2. Celebrações litúrgicas diárias. 3. Grupos de vivência.
4. Lazer, descanso e recreação comunitários. 5. Partilha do convívio desta experiência. 6. Acompanhamento
espiritual intensificado na semana de Retiro. 7. Grupos de serviço e apoio. 8. Dias de deserto. 9. Retiro final
com a duração de cinco dias.
5 - Público Alvo: Irmãs e Irmãos
1. Acima de 10 anos de profissão religiosa;
2. Que tenham boa saúde para acompanhar a programação;
3. Que sejam totalmente liberadas\os para a participação (não será permitido ausentar-se para realização de
outras atividades).
6- Onde, quando:
Local: Seminário Santo Antônio, Agudos-SP.
Duração: 04 semanas, de 02 a 30 de março de 2019.
Vagas: 35 participantes.

