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Com o tema “Não vos conformeis com este mundo” (Rm 12,2), acontece entre os dias 22 e
25 de fevereiro, no campus da Universidade Federal de Viçosa (UFV), mais uma edição do
Seara, retiro de Carnaval promovido pela Renovação Carismática Católica.

Em sua programação, o evento terá seu início com a oração do santo terço e as oficinas da
Imaculada todos os dias. Durante o dia, acontecerão pregações, orações, músicas, animação e
teatro, encerrando sempre com a Santa Missa. Como de costume, haverá exposição da Tenda
Vocacional, espaço onde as congregações, novas comunidades e agentes pastorais
proporcionam reflexão e conhecimento das diversas vocações no âmbito da Igreja.

Na segunda-feira (24) à tarde, acontece a Adoração ao Santíssimo. Na noite do sábado (22),
acontece a tradicional Cristoteca. No dia 23 (domingo), teremos a presença do cantor Eugênio
Jorge, com pregação e show. No dia 24, show com Cinara e Edu Santiago complementa a
programação.

Os horários para confissões durante o Seara são os seguintes: Domingo - de acordo com a
disponibilidade dos padres; Segunda-Feira – 08h às 11h e 14h às 17h; Terça-Feira – 08h às
11h.

As crianças e adolescentes presentes no retiro terão uma programação especial preparada
com muito carinho e alegria. Todas as crianças com idade entre 4 e 11 anos estão convidadas
a participarem do Searinha. Já o Seara Teen será voltado para os adolescentes, de 12 a 15
anos. A programação para a garotada acontece durante as manhãs de domingo a terça-feira,
de 7h30 às 11h30, e contará com muita animação e dinâmicas. Serão três dias de pregação,
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teatros, música e muita oração. Para participar do Searinha e Seara Teen é necessário que os
pais ou responsáveis realizem a inscrição da criança ou adolescente. O valor será de R$ 15,00
e as vagas são limitadas.

Já os adultos que quiserem aprender mais sobre os vários assuntos que envolvem a
formação cristã, poderão escolher um dentre os 14 temas que estarão à disposição nos
Seminários: autoconhecimento, cura interior e projeto de vida; A vivência da fé cristã Católica é
compatível com a prática do Espiritismo, Maçonaria, Nova era, Satanismo e Seitas Orientais?;
Cura Interior e libertação hereditária; Amados e Curados no colo de Maria; Dons Espirituais:
Infusos e Carismáticos; Fortalecidos para servir em Grupo de Oração; Ministério jovem
–Teologia do Corpo: o desafio de São João Paulo II para os jovens; Ministério Universidades
Renovadas: “Um sonho de Amor autêntico para o mundo”; Santidade ao alcance de todos: a
Espiritualidade da Pequena Via de Santa Teresinha; Seminário de diagnóstico e tratamento
das doenças emocionais; “Mães que oram pelos filhos”; Casais restaurados pelo poder de
Deus; Os jovens, a fé e o discernimento vocacional; Aprofundamento de dons: escuta e
discernimento dos espíritos.

Os Seminários acontecerão nas manhãs de domingo a terça-feira e será necessária a
realização de inscrição, no valor de R$ 25,00. As vagas são limitadas.

Aqueles que não moram em Viçosa, mas desejam participar do SEARA 2020 poderão optar
pela inscrição com Alojamento. São 6 opções de pacotes para escolher o que melhor atenda
às necessidades dos participantes.

Haverá transmissão ao vivo nos 4 dias do evento. Para acompanhar, acesse o blog do Seara
( http://www.seara.rccvicosa.com/transmissao-ao-vivo-do-seara/ ), ou o canal do YouTube do
Seara 2020.

Para maiores informações, ligue para (31) 3891-7669, WhatsApp (31) 9.8989-9050, ou
acesse o nosso site: www.seara.rccvicosa.com .
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