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“E a vida era a luz dos homens”(Jn 1)
1 2 º , Un i ve r s i d a d e , Ad u l tos e J ove ns

Na reunião de Natal, você pode escolher a experiência na chave da Interioridade, Autoconhecimento, Beleza,
Silêncio ou aprofundamento da Bíblia.
De 27 de dezembro com almoço a 29
de dezembro no início da tarde, Bujedo
(norte de Burgos, ao lado de Miranda
de Ebro) é todo seu.
Escolha o seu itinerário! (Eles são uma
sugestão, se você quiser, pode gerar
seu próprio itinerário)
COM A COLABORAÇÃO DE:
ELENA ANDRES
GRUPO DE METAMORFOSE
GODLYPLAY

Equipe de Animadores Pastorais
Salle Jovem

O preço da reunião, acomodação, alimentação e viagem é de € 55 em um dormitório (você precisa trazer um saco de dormir e uma toalha) e € 85 para acomodações individuais (você não precisa trazer uma sacola ou toalha)

Roupas confortáveis, meias grossas.
Roupa de frio
Fones de ouvido e suas músicas favoritas baixados para o seu
celular
Interioridade do itinerário 2 BACH: cópia A4 de uma foto pessoal
quando você era pequeno e objeto que significa algo para você
Itinerário do silêncio: material de meditação pessoal, banco, tapete, almofada zen, cobertor (também haverá em Bujedo)
Itinerário Beauty: uma lanterna.
Cartão de identidade e saúde

Horarios



Por determinar con los Delegados de Pastoral

SALIDA

viernes, 27 de diciembre
____ Orientativo.
LLEGADA
domingo, 29 de diciembre
____ Orientativo.
Salida y llegada: ____________________



Inscripción y plazos

Último dia: quinta-feira, 5 de dezembro
Preço: € 55 quarto comum
€ 85 quarto de solteiro
Documentação: Autorização anexada e registro em
sallejoven.sallep.net
Entregar: ao animador ou pastoral

Depois que o local estiver reservado, o dinheiro não
será devolvido, exceto cancelamento da atividade.

www.sallejoven.sallep.net



Se você dorme em um quarto compartilhado: saco de dormir e
toalha. Saco de toalete

#EncuentroNatus19

Lo que hay que llevar

www.sallejoven.sallep.net/encuentronatus19

Entrega concluída e assinado o formulário de inscrição para o seu animador ou Pastoral até quintafeira, 5 de dezembro. O registro é concluído no site
sallejoven.sallep.net/ ObrigadO

La Salle
Sector Valladolid
Hermanos de las Escuelas Cristianas
C/ Arca Real, 201
47008 VALLADOLID
www.sallejoven.sallep.net

