ANIMAÇÃO TRANSVERSAL
As Mãos de Deus
Painel que se construirá com os contributos de todos os participantes. Será pedido a todos os
participantes que tragam consigo uma mão desenhada num papel que para si represente a(s) Mão(s)
de Deus com as expetativas que tem para o ADRO. Estas à chegada serão aplicadas num painel /
mural que acompanhará durante todo o ADRO. A técnica do desenho será à escolha do próprio, mas
não deverá exceder as dimensões de uma folha A5.

Silêncio no ADRO
Local dentro de seminário, preparado para adoração. Terá em horários específicos o Santíssimo
exposto. Por inscrição, junto do secretariado. Nos momentos em que houver elementos: acesso livre.

Viver o ADRO
Espaço de oração animado à maneira de Taizé. O ambiente e os recursos proporcionarão durante
todo o tempo do ADRO um espaço diferenciado de oração e louvor. Acesso livre (exceto durante os
períodos das oficinas Taizé).

Reconciliação
Funcionará um espaço de reconciliação num novo espaço no seminário de Leiria, preparado para este
efeito. Em horários específicos haverá sacerdotes que garantirão este serviço. Acesso livre.

ADRO Digital
Partilha, em formato de QRCode, de Sites, plataformas, Apps, etc. que podem ajudar e ser
ferramentas ao dispor para os participantes. Este estarão espalhados no espaço alocado ao evento.
Acesso livre.

Tesouro no ADRO
Dinâmica, a implementar durante os intervalos, que versa na procura de pequenos tesouros alusivos
ao tema do ADRO e que permitem viver de forma mais informal a dimensão espiritual. Acesso livre.

Partilha no Adro
Dinâmica noturna extraprograma. Momento de adesão voluntária para quem queira prolongar a
saborear uma experiência de partilha entre participantes, já em horas de insónia!
Animados por palavras-chaves que a todos nos interpelam, são constituídos grupos informais num
espaço preparado para proporcionar um ambiente propício à partilha franca e aberta. Acesso livre.

Eucaristia Dominical ADRO
Eucaristia no Domingo de Manhã, na Igreja do Seminário de Santa Joana Princesa, presidida por D.
António Manuel Moiteiro Ramos, Bispo de Aveiro.

