ENFLM: Inscrições abertas, com vagas limitadas!
Sex, 24 de Setembro de 2021 19:06

Estão abertas as inscrições para aEscola Nacional de Formação de Líderes e Missionários
2022 (ENFLM), que será realizada de 15 a 25 de janeiro. A Escola é um evento anual de
formação oferecido pela Renovação Carismática aos líderes e missionários do Movimento em
todas as instâncias.

Em 2022, a escola será a Casa de Retiro Coração de Jesus, em São José dos Campos (SP).
O local já foi utilizado em outras edições e contempla uma boa estrutura de estudo e oração
para os participantes.

Por que uma escola e não retiro para líderes e missionários?

A Escola oferece conteúdo formativo organizado em disciplinas e etapas, assim como uma
carga horária determinada para cada uma delas. Todo o conhecimento além de ser explicado
em diversas aulas, que são ministradas por líderes do Movimento, também são promovidos
momentos para que os alunos coloquem em prática. Por isso, durante dez dias os participantes
vivem realmente a dinâmica de uma escola, com horários pré-estabelecidos, cronograma de
atividades e um tempo dedicado a se aprofundar em cada uma delas.

Algumas das disciplinas ministradas são: Eclesiologia, Pneumatologia, Cristologia, Querigma
e Sagrada Escritura, entre outras. Além das aulas, há momentos profundos de oração, prática
dos carismas, estudo e treinamento para missões e, principalmente, a convivência fraterna.
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Segurança e bem estar de cada participante

É importante ressaltar que em 2022, a Escola segue os protocolos de segurança contra a
Covid-19. O número de participantes foi readequado para a estrutura desta edição, por isso as
vagas são limitadas. Fique atento aos prazos e lotes! Tudo está sendo pensado e estruturado
com muita atenção para que todos os alunos tenham um ambiente seguro e propício para
vivência da ENFLM 2022!

Deseja ser aluno da ENFLM 2022? Então faça agora mesmo a sua inscrição! Essa
edição conta com vagas reduzidas e limitadas!
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