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Encontros mensais, temas e outras atividades 

Data Tema/Atividade 

28 de setembro Apresentação do Plano de Atividades 

01 de outubro  O Carmelo em Oração – Adoração Eucarística (1ª 5ª feira de cada mês) 

12 de outubro A amizade na Comunidade OCDS (Descoberta do amigo secreto) 

16 a 18 de outubro VIII Congresso – “Conversão interior para uma ecologia integral” 

19 de outubro V Moradas – Uma nova história de amor 

09 de novembro Perseverança na Oração 

27 a 29 de novembro Retiro Nacional – Tudo se move por amor e no amor (Fátima) 

30 de novembro VI e VII Moradas – Interioridade habitada pela Trindade 

06 de dezembro Tarde de Deserto do Advento 

21 de dezembro Edith Stein, uma santa para o mundo contemporâneo 

10 de janeiro  A caminho da maturidade 

18 de janeiro Teresinha e o seu desejo de santidade 

08 e 09 de fevereiro XI Encontro de Formação – Eclesiologia nos nossos santos 

15 de fevereiro Teresinha canta as Misericórdias do Senhor 

22 de fevereiro Teresinha e a descoberta do seu caminho  

Reuniões do Conselho da Comunidade 

1º Encontro 16 de setembro 

2º Encontro 21 de abril 

3º Encontro 16 de junho 

(…) O Presidente informa a comunidade com um tempo útil antes de cada encontro, de modo a 
que os membros possam apresentar sugestões à consideração do Conselho. (…) Estatutos 49 



01 de março “Encontrei a minha vocação” 

05 a 07 de março Retiro Nacional – Viver em comunhão como Maria (Avessadas) 

15 de março O poder da confiança na misericórdia de Deus 

05 de abril As imperfeições dos principiantes (Noite Escura - S. João da Cruz) 

16 a 18 de abril XXVII Encontro Nacional – Eclesiologia no Magistério da Igreja 

26 de abril “Viver de amor é, com Jesus, subir ao Calvário” 

10 de maio Como viver a dinâmica da confiança 

24 de maio Eclesiologia de comunhão (Parte 1) 

07 de junho Eclesiologia de comunhão (Parte 2) 

21 de junho Somos Missão  

07 de julho Início da Novena de N. S. do Carmo  

16 de julho Encerramento 

 
 
 


