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CONGRESSO ÁVILA – 18/20 de AGOSTO de 2020 
Centro Congressos Lienzonorte 

 
- ESBOÇO DE PROGRAMA - 

 
Título geral: “Vamos para fora: este é o nosso tempo” 

 
 
 

1° dia – terça-feira 18 de agosto: A mudança de época 

 
  9.00: Santa Missa no mosteiro da Encarnação e breve saudação da Presidenta 

10.30: acolhimento oficial dos participantes, discursos oficiais, informações práticas, etc. 

11.00: explicação do tema do Congresso 

11.15: primeira parte da fala (a época atual) - um sociólogo: Prof. Ernesto Preziosi 

12.00: coffee break 

12.30: segunda parte da fala 

14.00: almoço 

 

16.00: mesa redonda com a presença do perito: 6 pessoas com um moderador/a sobre 6        

temas: jovens, violência, mundo digital, trabalho, migrantes, interculturalidade; 

17.30: pausa 

18.00: perguntas dos participantes sobre as duas falas e sobre a mesa redonda 

19.15: conclusões do perito 

20.00: oração da noite 

21.00: jantar 

 
2° dia* - quarta-feira 19 de agosto: O discernimento 
* presenciará os trabalhos do dia S. Ema Cardeal João Bráz de Aviz  

  9.30: oração da manhã 

  9.45: primeira fala: o método para o discernimento - P. Gilles Mongeau, s.j. 

10.30: perguntas dos participantes sobre a fala 

11.00: coffee break 

11.30:  segunda fala: o exercício do discernimento na economia, política, família, etc. - prof.a 

Laura Magdalena Miguel, Universidade de Salamanca;  

12.15: perguntas dos participantes sobre a fala 
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12.45: Santa Missa no Centro congressos Lienzonorte, presidida por S. Ema Card. João 

  Bráz de Aviz 

14.00: almoço 

 

16.00: trabalhos de grupo  

18.00: pausa 

18.30: retomada dos grupos de trabalho 

19.00: oração da noite 

19.15: atividade alegre e cultural 

21.00: jantar 

 
3° dia – quinta-feira 20 de agosto: A coragem da profecia  
 
 
  9.30: oração da manhã 

  9.45: fala sobre a profecia dos membros dos IS (conselhos evangélicos, escuta, diálogo, 

compaixão, mística, santidade, etc.): S. Ema cardeal Gérald Cyprien Lacroix - 

Canada; segue Ms. Alice Joseph Ambatt - Índia  

10.30: perguntas dos participantes 

11.15: coffee break 

11.45: testemunhos de profecia (Presidentes de algumas Conferências nacionais) 

12.30: conclusões do Congresso e mensagem aos membros dos IS 

14.00: almoço 

 

16.30: Santa Missa na catedral de Ávila, presidida por S. Exa. Mons. José María Gil 

 Tamayo,  

21.00: jantar 
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