
     A quaresma é um período de especial significado para a comunidade cristã, pois representa o convite à mudança de vida, levando 

a recordar a fragilidade da vida humana e apresentando um sentido maior para ela. O Centro MAGIS Amazônia reforça o convite 

a uma experiência humana e espiritual, como tempo favorável para ordenar a própria vida na direção do sonho de Deus para toda 

a humanidade, embasada na espiritualidade inaciana para este momento de internalização. 

          O Magis Folia, nesse contexto, como proposta de carnaval, prioriza espaços em que os jovens possam estar com outros jovens, 

tecendo redes de convivência, partilhando fé e vida como experiências de Deus, unindo experiências nos eixos espiritual, 

socioambiental, artística e cultural, objetivando torná-lo questionador de sua própria realidade e desejoso em ser mais para os 

demais.

Data da experiência: 10, 11, 12 e 13 de Fevereiro

Início: 9h do dia 10

Término: 10h do dia 13

Local:Local: Chácara MAGIS, Km 2 da Alça Viária

    Informações sobre as incrições: 
- O jovem deve se inscrever por meio do formulário disponível no link anexado. 

- A taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais) e o pagamento deve ser feito diretamente no Centro MAGIS Amazônia.

- O prazo para realização da inscrição (formulário e pagamento) é de 11/01 a 05/02. 

- Não serão aceitas inscrições sem o prévio preenchimento do formulário.

- O jovem receberá a confirmação da inscrição via e-mail. 

    Obse    Observações:
- A responsabilidade do deslocamento até o local da experiência será por conta de cada participante. Em caso de dificuldade, 

entre em contato antecipadamente com o Centro MAGIS Amazônia. 

- A taxa de inscrição dará direito à hospedagem e às refeições nos dias da experiência.

- é aconselhável que o participante leve:  Roupas leves, lençol e toalha; Produtos de higiene pessoal; Rede, colchonete ou 

colchão inflável solteiro; Roupa de banho; 1 camiseta branca para customização; Calçado confortável; repelente; remédios 

(quem fizer uso). 

PPARA MAIS INFORMAÇÕES CONTATE O E-MAIL SECRETARIA@MAGISAMAZONIA.COM

Cordialmente,
Equipe centro magis amazônia


