
 

CASA DA FRATERNIDADE - Mosteiro da Anunciação 
 

Rua Padre Felipe Leddet, Quadra 7 - Lote 33 - Setor São Vicente 
 

Cidade de Goiás - GO 
 

 
 

RETIRO ESPIRITUAL PARA SEMINARISTAS 
 

A Fraternidade Sacerdotal Jesus Caritas, residente no Mosteiro da Anunciação, na cidade de Goiás 

(GO), convida seminaristas para um retiro espiritual. 

Quando?  De 18 de julho (17 horas) até 22 de julho (13 horas) 

Lugar:  Casa da Fraternidade - Mosteiro da Anunciação  

 Rua Pe. Felipe Leddet, Qd. 07, Lote 33, cidade de Goiás 

Tema:  Gritar o Evangelho com a vida 

Orientador:  Pe. Carlos Roberto dos Santos e equipe da Fraternidade 

Investimento:  R$ 600,00 (pedimos que subsidiem os seminaristas nestas despesas) 

Número de vagas: 20 (quartos individuais) 

O que trazer?  Bíblia, material de anotações, objetos de higiene pessoal 
 

O que a casa oferece? Uma acolhida fraterna, num espaço acolhedor, simples e silencioso, bem 

próximo da natureza, com alimentação, a oração do Ofício Divino das Comunidades, 

meditações sobre a espiritualidade inspirada na vida e no testemunho do Irmão Charles de 

Foucauld,  Eucaristia diária e adoração eucarística, momentos a sós com Deus e a experiência 

da revisão de vida.  
 

Inscrições:  até 30 de junho ou até o preenchimento das vagas 

Contatos:  fsjcbrasil@gmail.com 

 Pe. Carlos: 14 99698 4661 (WhatsApp – identifique-se ao mandar msg) 

 Fernando: 62 3371 1206 (telefone e WhatsApp) 
 

Como chegar ao local? Aeroporto ou Rodoviária Interestadual de Goiânia 
Na rodoviária:  pegar o ônibus para a Cidade de Goiás. Chegando em Goiás, pegar um táxi até 

o mosteiro (R$15,00) 
De carro:  Goiânia – Goiás (150 km); de Barra do Garças (MT) – Goiás: 250 km 
 

 

 

Pe. Carlos Roberto dos Santos 
Responsável Nacional da Fraternidade Sacerdotal Jesus Caritas 

QUEM SOMOS NÓS? 
A Fraternidade que mora na Casa da Fraternidade - Mosteiro da Anunciação em Goiás, desde o início 
de 2022, é composta por três padres e um leigo. Fazemos a experiência de viver em fraternidade e 
oração, segundo as intuições espirituais do Beato Charles de Foucauld, no espírito do Concílio 
Vaticano II e das Conferencias episcopais Latino Americanas, em comunhão com o magistério do 
Papa Francisco e as orientações da CNBB. A Casa da Fraternidade é um lugar de oração e de acolhida 
para tod@s que querem viver alguns dias de oração e recolhimento, individualmente ou em grupo. 
A Fraternidade oferece a opção de acompanhamento individual ou em grupo para padres, 
seminaristas, religios@s ou leig@s. 


