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“Para tudo há um tempo, para cada 

coisa há um momento debaixo dos 

céus: tempo para nascer, e tempo 

para morrer; tempo para plantar, e 

tempo para arrancar o que foi 

plantado; tempo para matar, e tempo 

para sarar; tempo para demolir, e 

tempo para construir; tempo para 

chorar, e tempo para rir; tempo para 

gemer, e tempo para dançar; tempo 

para atirar pedras, e tempo para 

ajuntá-las; tempo para dar abraços, e 

tempo para apartar-se. Tempo para 

procurar, e tempo para perder; tempo 

para guardar, e tempo para jogar fora; 

tempo para rasgar, e tempo para 

costurar; tempo para calar, e tempo 

para falar; tempo para amar, e tempo 

para odiar; tempo para a guerra, e 

tempo para a paz."  

(Ecl 3,1-8)  
  



PROGRAMAÇÃO 

DIA 18 - SEXTA-FEIRA 
 

17h - Inscrições  

Local: Faculdade Católica (Seminário da 

Prainha) 
 

18h – Apresentação do Coral: Arte e Música 

Vox Gaudium  
 

18:30h – Abertura e Formação da mesa de 

lideranças 

Mestre de Cerîmônia: Enaide Barreto  
 

19h – Palestra: Como viver plenamente as 

estações da vida 

Palestrante: Dra. Juliana Botelho - 

Oftalmilogista 

Mediadora: Juliana França 
 

20:15h – Coquetel  
 

 

DIA 19 - SÁBADO 
 

07:30h – Santa Missa  

Presidida por Pe. Francisco  Alves (Gerente 

Regional de Pastoral da Saúde) e demais 

sacerdotes 

13:30h – Palestra: Viva a esperança da Vida 

Eterna 

Palestrante: Pe. Antonio Clair Kozik - Filósofo, 

Mestre em Teologia e Pós-graduado em 

Ciências da Religião – PUC.  

Mediador: Pe. Francisco Alves dos Santos 
 

14:45h – Apresentação do Coral: Arte e Música 

Vox Gaudium  
 

15:30h – Encerramento e Coffee Break 

 

 

ESPAÇO EM PLENO BEM ESTAR! 

     Durante o período da manhã do dia 19.08 

(sábado), teremos um espaço reservado 

especialmente para você! 

     C o n t a r e m o s  c o m  u m a  e q u i p e 

especializada em Quick Massage e SPA da 

Mãos, além da presença de uma consultora 

Mary Kay,  com super dicas de maquiagem! 

08:15h – Coffee break 
 
 

08:30h - Louvor com os Seminaristas - 

Seminário São Camilo 

 

09h – Palestra: O desabrochar da vida 

Palestrante: Sr. Sandro Oliveira – 

Conferencista, jornalista com ampla 

experiência em formação e mentoria de 

líderes 

Mediadora: Silvia Mendonça 
 

 

10:15h – Alongamento 

Facilitador: Fisioterapeuta Davi Simões 
 

10:45h – Palestra:  Vida Plena  

Palestrante: Dr. Edmundo José: Gestalt 

Terapeuta.  

Mediadora: Cícera Sonaira Bezerra 
 
 

12:00h – Intervalo para almoço 
 

 

13:00h – Louvor com os Seminaristas - 

Seminário São Camilo 


