
Palavra de Deus
Oração e acompanhamento espiritual

Paixão Missionária
Segundo o Carisma Comboniano

Empenho concreto
e serviço aos pobres

Participação
 na vida da comunidade Paroquial e
da sociedade.

É um grupo de jovens 
de descoberta e 

encontro com Jesus 
de Nazaré, de 

discernimento e 
crescimento 

vocacional, de 
compromisso 
paroquial e 
missionário.

Reúne-se todos os meses num espaço e ambiente 
juvenil onde se procura aprofundar os valores cristãos e 
missionários, descobrindo novas formas e maneiras de 
viver e comprometer a fé em Jesus de Nazaré.
Cada jovem, através dos encontros e compromissos de 
vida, cresce na sua relação com deus e com os outros.

É um encontro de jovens de carácter geral. Quer 
proporcionar aos jovens os primeiros passos no 
encontro com a família Comboniana e com a missão 
que Deus lhe confia. É um encontro de um dia 
geralmente nas casas Combonianas, mas também em 
paróquias.

Jovens Amigos dos Missionários Combonianos é um 
movimento nacional de grupos de jovens paroquiais, de 
espiritualidade missionária, ligados aos Missionários 
Combonianos. Quer proporcionar aos jovens uma 
vivência especial de Fé e criar um espaço de amizade, 
de partilha de valores, de crescimento vocacional e 
missionário. 
Os grupos, ligados em rede, procuram, através das 
suas actividades paroquiais e em movimento, fazer 
crescer a dimensão missionária da Igreja local. São um 
espaço de acolhimento, encontro, abertura, entreajuda, 
solidariedade missionária.

 Inicia na 6ª feira à noite e termina  no domingo com o almoço.
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Um dia de retiro:
Começa na véspera

depois do jantar
e termina no dia

 com o jantar

7 Novembro (S)
13 Dezembro (D)
10 Janeiro (D)
7 Fevereiro (D)
13 Março (S)
10 Abril (S)
8 Maio (S)
6 Junho (D)

Leonel Claro
CVJ - Missionários Combonianos

Maia - Tel: 229448317
jovemissio@gmail.com 

Pe. Marcelo 
Missionários Combonianos
Famalicão
scfama@gmail.comPe. José Boaventura

Missionários Combonianos
Lisboa -  Tel: 213955286 
ze.boaventura@terra.com.br

Ir. José Neto
Missionários Combonianos
Lisboa - Tel: 967255951
jfdcneto@gmail.com

Irmã Palmira
Missionárias Combonianas
Lisboa - Tel:   
palmira.irma@gmail.com

934044861
Luís Vale    e    Teresa Vale
936775503 / 934544580
luisvalepinto@gmail.com
teresafvale@gmail.com
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bonianos.pt/jovens


