Inscripcions
Secretaria de la Delegació d’Apostolat Seglar
c/ Sant Pau, 101, Barcelona
93 301 15 68
Fax: 933171799
a/e: dseglar@arqbcn.cat
Com arribar-hi
Metro Paral·lel: L2 i L3
Bus: 20, 21, 24, 64, 91, H16, D20
Inscripció: 20€
Ingrès: “la Caixa” 2100 3200 97 2200845204

Curs de formació per

l’acompanyament
en la fe
de persones
i grups

CURS DE FORMACIÓ PER

L’ACOMPANYAMENT EN LA FE
DE PERSONES I GRUPS
Volem respondre a les necessitats dels acompanyants i de la gent
que té que ser acompanyada, algunes expressades en la valoració
del curs passat, en el que busquem d’un acompanyant,
i oferir una base sòlida espiritual, bíblica i teològica per enfortir
l’experiència cristiana, la saviesa, les actituds necessàries per fer de
consiliari, d’acompanyant, d’animador de la fe i unes eines i recursos
per realitzar el servei el millor possible.
Per tal d’oferir uns blocs temàtics bàsics i amb una coherència
interna ens ha semblat plantejar una formació en tres anys, de cinc
sessions per curs, que tingui com elements claus:

Primer Curs
2013-2014
Reflexió sobre l’Església.
Diversitat de comunitats a l’Església
Una mirada a les comunitats que ens varen deixar
els apòstols
Lloc de realització:
A la seu de la Delegació d’Apostolat Seglar
c/ Sant Pau núm. 101, Barcelona
Dates de realització del primer curs:
dimarts 4, 11, 18, 25 de març i 1 d’abril de 2014
Horari:
18:30 - 21:00 hores

Una doble dimensió transversal:
L’espiritualitat i l’Escriptura.
Una metodologia:
Una formació que farem entre tots, cadascú des de la
seva tasca i preparació. Per això serà important començar
compartint des de l’experiència personal (espiritual, de fe,
d’acompanyant, de moviment), i a partir de l’aportació dels
experts en cada tema, realitzar treball personal de reflexió
i interiorització i treball per grups.
Una línia de contingut de reflexió
per cada curs:
Tot i que es concep un conjunt de tres cursos, no cal haverne fet un per matricular-se al següent. Cada etapa té la seva
autonomia.
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Segon Curs
2014-2015
Reflexió sobre el misteri de Déu.
Com contemplem el Déu que Jesús ens ha desvelat?

Tercer curs
2015-2016
Reflexió sobre la teologia i pràctica pastoral.
Com celebrem, com ens trobem, com reflexionem
o meditem?
Què ens falta per esdevenir comunitats atractives?
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