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XXVI Encontro Regional da Pastoral do Surdo Leste 1 - ENCREPAS – LESTE 1 

TEMA: “O Reino dos Céus é semelhante a um homem que semeou boa semente 

no seu campo”. (Mt 13, 24-30) 

30 de Setembro – Sábado  

Local: Paróquia São Francisco Xavier, Rua São Francisco Xavier, 75 – Tijuca - RJ 

Programação 

7:30 - 8:00 – Chegada (Crachás e Café da manhã) – Local : Salão 1º andar. 

8:30  - Abertura e Acolhida: (Padre Li – Benção inicial e algumas palavras).  

8:50  - Primeira atividade: (RAIZ) – Quem somos? Laura falará sobre a Primavera, Dia da 

Árvore, Dia Internacional do Surdo. Link para a questão da identidade (surda e cristã). 

Ação: Cada pessoa colocará no cartãozinho, por escrito, sua identidade cristã na raiz da 

árvore. 

9:10 – Reflexão e Meditação: “Com efeito, muitos são chamados, mas poucos 

escolhidos.”(Mt 22, 14)  Apresentação de Daniel e Mariana da SFX . 

9:30 -  Momento de Partilhas: O que você tem feito? : Seis representantes de algumas 

paróquias Leste 1  apresentará (15 min), sobre o que fazem hoje na sua paróquia. 

11:10 – Reflexão e Meditação:  “O Reino dos Céus é semelhante a um homem que semeou 

boa semente no seu campo”. (Mt 13, 24) Vídeo e Marlene falará sobre como ser um bom 

semeador.  

11:30 – Segunda atividade: (TRONCO) – Que fazemos? Stela falará sobre a parábola contada 

por Cristo no vídeo afetou em cada um, e para colocar por escrito, no tronco, o que fazem 

hoje, em sua paróquia ou em sua vida como semeador. 

11:55 – Preparar para saída almoço. Caminhada até o Restaurante Da Vinci, em frente ao 

Colégio Militar. Comida a kg.  

12:10 - Almoço 

13:10 – Retorno à Igreja. Dirigirmo-nos ao interior da Igreja.  

14:00 – Terceira atividade: (COPA) – Que faremos? Retiraremos as flores, folhas, aves que 

estão em caixas, e enfeitaremos a copa da árvore com uma proposta pessoal por escrito, do 

que queremos ou faremos daqui por diante. 

14:30 – Jogaremos nossos ‘joios’ (cartões em que escrevermos o que de ruim queremos nos 

desfazer)  para queimar. (Talvez possamos ver a possibilidade de confissão). 

15:15 -  Momento de conversa, escolher a cidade do próximo encontro, em 2018. 
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16:00 - Missa 

17:00 - Encerramento e Despedida 

 

▪ Divulgação no Regional Leste 1 (Todos bem- vindos!) 

 

▪ Cada coordenador da paróquia enviar e-mail Laura Jane – 

laurajanemb@yahoo.com.br, informando pessoas que participarão do 

encontro (para reserva restaurante e confissão) 

 

▪ Informações e orientações: Janise (99261-2728) – Paula (98003-4141) – Laura 

Jane (99134-7160) 


