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CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ACOMPANHANTES E ORIENTADORES DE EXERCÍCIOS 
ESPIRITUAIS - CAP  

 

 
O Serviço Inaciano de Espiritualidade – SIES-Salvador, está oferecendo para o ano de 2019 um curso de 

Capacitação para Acompanhantes e Orientadores em Exercícios Espirituais (EE) de Santo Inácio de Loyola (CAP). 
O objetivo é o de habilitar pessoas para a orientação e acompanhamento dos EE. O CAP quer ser uma 

contribuição à formação de pessoas que desejam ser autênticas discípulas missionárias no serviço de ajuda a 

outras pessoas, na vivência da experiência fundante do discipulado: o encontro pessoal com Jesus Cristo e com 

seu Projeto. 

 O SIES-Salvador, agradece-lhe o interesse em participar de nossas atividades. Porém, antes de se 
inscrever, por favor, leia com atenção as informações gerais. 
 

Desde já muito obrigado! 

 
INFORMAÇÕES GERAIS 

. 
SOBRE O CURSO 

1. Para participar do CAP, o/a candidato/a deverá ter feito os Exercícios Espirituais [EE], de 08 dias, ou 
30 dias; deve ainda dispor-se a ser acompanhando/a espiritualmente segundo a modalidade dos 
Exercícios na Vida Cotidiana [EVCs]. 

SOBRE AS INSCRIÇÕES 
1. Os pedidos de inscrição para os Cursos podem ser feitos: pessoalmente, na secretaria do SIES, de 

terça a sexta-feira, das 08:00 às 12h:00 e das 13:00 às 17h:00 e sábado das 08h:00 às 12h:00, ou por 
e-mail: sies.salvador@gmail.com  

2. Todas as informações serão enviadas para o endereço de e-mail citado em sua ficha de inscrição. 
3. No caso de desistência, a secretaria do SIES-Salvador, deve ser informada o quanto antes, podendo, 

assim, oferecer esta vaga a outra pessoa. 
4. A formação será composta de 4 módulos, aos fins de semana. Cada módulo tem início às 18 horas da 

sexta-feira e conclusão às 12 horas do domingo, O primeiro módulo será de 22 a 24 de Março.  
5. Não oferecemos hospedagem 
6. O investimento será de R$200,00 (duzentos reais) por módulo. 

 
SOBRE O PAGAMENTO 

1. As formas de pagamento constam na ficha de inscrição, lembrando que a inscrição só será efetivada 
mediante o pagamento de 50% do valor total da atividade. E o restante deve ser efetivado até 
8(oito) dias antes do inicio da atividade. 

2. Sobre cancelamentos ou desistências, solicitamos nos comunicar até 48 horas antes do início da 
atividade. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, o pedido de restituição ou transferência de 
crédito para outra atividade ou para outra pessoa poderá ser solicitado através do e-mail 
sies.salvador@gmail.com; no caso de restituição, lembramos que serão devolvidos 30% dos 
pagamentos já efetuado. Caso não seja possível nos informar com antecedência, o prazo para 
solicitar uma das opções acima mencionadas, será de 45 dias após o início da atividade para qual se 
inscreveu. 

3. Em caso de chegadas atrasadas ou saídas antecipadas das atividades para a qual se inscreveu, não 
haverá qualquer abatimento ou devolução do valor pago. Relembramos que em todas as atividades 
organizadas pelo SIES os participantes devem cumprir todos os horários estabelecidos. 

 
Pe. Onofre Araújo Filho, SJ 
Diretor 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAkoiCpa_NAhWIIJAKHVE3Bv4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AF_icon.svg&bvm=bv.124272578,d.Y2I&psig=AFQjCNEFbW1Meng6zIwY74AvhLKw5E-QlQ&ust=1466260725600195
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAkoiCpa_NAhWIIJAKHVE3Bv4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AF_icon.svg&bvm=bv.124272578,d.Y2I&psig=AFQjCNEFbW1Meng6zIwY74AvhLKw5E-QlQ&ust=1466260725600195
mailto:sies.salvador@gmail.com
mailto:sies.salvador@gmail.com

