
FRATERNIDADE SACERDOTAL
JESUS+CARITAS

RETIRO ANUAL – 06 A 13.01.2015 - FLORIANÓPOLIS
CONVITE

Caro Irmão:
“Deus, para nos salvar, veio a nós, agregou-se a nós, viveu conosco no contato mais familiar e mais

estreito, da Anunciação até a Ascensão. Pela salvação das almas, ele continua vindo a nós, se misturando
conosco, vivendo conosco no contato mais estreito, cada dia e cada hora, na sagrada Eucaristia” (Charles de
Foucauld, “Um pensamento para cada dia”, Ed. Ave Maria, p. 18). 

Vimos convidá-lo a participar do nosso “Retiro Anual”.
Solicitamos também convidar outros irmãos para estarem conosco.
Também as Irmãzinhas, Bispos, Diáconos, Seminaristas e Leigos costumam participar conosco, o que

nos enriquece muito e nos enche de alegria.
Este retiro/encontro é para estreitar nossos laços com Deus e conosco e aprofundar a espiritualidade

da Fraternidade, inspirada no Ir. Carlos.
Aguardamos você com alegria!
Receba nosso abraço fraterno em Cristo Jesus, nosso Bem Amado Irmão e Senhor,

Início: 06 de janeiro de 2015 – Eucaristia: 18 h; Jantar: 19 h; Início dos trabalhos: 20 h.
Término: 13 de janeiro de 2015, com o almoço.
Assessor: Dom Eugênio Rixen, Bispo diocesano de Goiás – GO.
Local: “Casa de Retiros Bethânia” – “Recanto São João Batista”: Estrada Municipal Bethania, 400 – Cidade
de São João Batista – SC – (Está a uns 77 Km de Florianópolis) – SC.
Tel da casa: (48) 3265-4415; (48) 9643-8668-TIM. E-mail: sjb@bethania.com; www.bethania.com.br 

Taxa de hospedagem = R$ 450,00/todo o retiro - incluído roupa de cama e banho. (acresce R$ 60,00 para
cada dia a mais que ficar)

- na casa não há ventiladores: quem puder favor levar.

Levar: Bíblia, Ofício Divino das Comunidades e materiais de anotação.

Como chegar: (o quanto antes providenciar as passagens devido ao valor das mesmas)
1. No Aeroporto de Florianópolis: Ir até o Terminal Rodoviário Rita Maria de Florianópolis (taxi do 

aeroporto à Rodoviária uns R$ 20,00)  – tomar ônibus:
a. “Reunidas” direto Para a Cidade de São João Batista (77 Km) –  quatro horários ao dia, ou
b. “Reunidas” Para a Cidade de Tijucas (uns 52 Km) são sete horários e

“Catarinense”para a Cidade de Tijucas – são 17 horários –
i.  Lá tomar ônibus para São João Batista “Empresa Santa Terezinha” (uns 26 Km)

c. Em São João Batista tomar taxi para a Casa Betânia (48)9951-2729 (+ ou – R$ 15,00)
2. Ir de taxi desde Florianópolis pode ser muito caro, em torno de R$ 250,00
3. De carro: BR-101 até Tijucas e SC-401 até São João Batista + 3,5Km até a Comunidade Bethânia.

Quatis RJ, agosto de 2014.

Pe Gildo Nogueira Gomes

 

RETIRO DA FRATERNIDADE SACERDOTAL JESUS + CARITAS
06 a 13 de janeiro de 2015

Nome: ____________________________________________________________________

Rua: _________________________________________ Nº ______ Bairro _____________

 CEP ______________ Cidade: ______________________________________ UF ______

Tel.: (    )__________________________  Celular (    ) ____________________________

E-mail: ___________________________________________________________________

Favor enviar para Pe Gildo até 30 de novembro de 2014.
Rua Cel João Tibúrcio, 225 – Centro – CEP 27410-070 – Quatis – RJ.

E-mail: pegildo@bol.com.br
Tel/fax: (24) 3353-2366 – (24)99917-2887-Vivo; (24) 98851-7187-Oi

http://www.bethania.com.br/
mailto:sjb@bethania.com
mailto:pegildo@bol.com.br

