Arquidiocese de Ribeirão Preto,
Pastoral da Juventude e
Pastoral Juvenil Marista

“O único Evangelho que muitas pessoas vão ter
é o nosso exemplo de vida”
(Dom Helder Câmara)

Caros padres e lideranças juvenis da Arquidiocese de Ribeirão Preto,
Paz e Bem!
É com grande alegria que a Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Ribeirão
Preto, em parceria com a Pastoral Juvenil Marista, realiza, nos próximos dias 7, 8 e 9 de
julho, um Curso de Formação com a Metodologia Pastoral da Juventude, aproveitando o
feriado prolongado.
Conforme projeto chancelado por D. Moacir Silva, a Pastoral da Juventude
entende que o fortalecimento do trabalho com a juventude exige um processo de formação
sólido, inspirado à luz do Evangelho e comprometido com a construção da Civilização
do Amor.
Sendo assim, a Pastoral da Juventude e a Pastoral Juvenil Marista convidam os
padres de todas as paróquias da Arquidiocese de Ribeirão Preto a enviarem jovens
lideranças (inclusive apoiando a participação) para este curso de formação voltado à
juventude católica. A atividade formativa abordará em seu conteúdo questões como:








Realidade das “juventudes”;
Identidade pastoral;
Método Ver-Julgar-Agir-Rever-Celebrar;
Protagonismo juvenil na construção da “Civilização do Amor”;
Dimensões da formação integral do jovem;
Processo de formação na fé;
Mística e Espiritualidade, entre outras.

A condução metodológica do curso fica a cargo da coordenação Arquidiocesana
da PJ, sob o acompanhamento dos assessores leigos e religiosos.
PÚBLICO ALVO: jovens lideranças que estejam interessadas em passar pela formação,
visando inclusive o fortalecimento do trabalho no grupo de jovens e na comunidade
paroquial. O curso é voltado a:




Jovens dos grupos de jovens que atualmente estão ligados à PJ na Arquidiocese;
Jovens dispostos a iniciar novos grupos na paróquia ou comunidades (nucleação);
Jovens que tenham interesse em participar desse processo de formação:
 tanto de grupos que não se identificam com nenhum carisma/movimento como
jovens de grupos de outros carimas/movimentos.

Projeto Juventudes em Curso
Tema: “Lideranças Juvenis - essa ciranda não é minha só”
Lema: “Hei Juventude, rosto do mundo. Teu dinamismo logo encanta quem te vê”
Iluminação bíblica: “Que ninguém o despreze por ser jovem” (1 Timóteo, 4: 12)

Arquidiocese de Ribeirão Preto,
Pastoral da Juventude e
Pastoral Juvenil Marista

Local: Centro Educacional Marista Ir. Rui (Cesomar) - Av. Manoel Antônio Dias, 2155
– Jardim Maria da Graça
Data: 7 a 9 de julho (Sáb. a Seg.)
Início: 7 de julho, às 10h (credenciamento)
Encerramento: 9 de julho, às 13h (almoço)
Informes:





Taxa: R$ 75,00 (dinheiro será utilizado para custear a alimentação e material do
curso)
Prazo para inscrição: até 2 de julho. Enviar a ficha de inscrição por email leidy_psilva@hotmail.com, ou para o whatsapp (16) 99332-6299. A ficha de
inscrição segue abaixo.
Pagamento: Pagar a taxa por depósito bancário, em nome de Lucas Rogério
Moreira (tesoureiro da coordenação arquidiocesana da PJ) - Enviar o
comprovante do depósito por e-mail ou whatsapp
Banco Bradesco
Agência: 2752-9
Conta poupança: 0010536-8

Observações:
Obs. 1: como vamos dormir no local do curso, levar colchão e roupa de cama
Obs. 2: por se tratar do mês de julho, levar roupa de frio e cobertor (pode esfriar a noite)
Obs. 3: caso a seleção brasileira de futebol tenha jogo da Copa durante o curso, nos
organizaremos para assistir juntos
Obs. 4: levar bíblia e material para anotações
Será muito importante e rico termos a presença de jovens de todas as paróquias e
cidades que compõem a Arquidiocese neste Curso de Formação.
Para mais informações, ligue para (16) 98130-7493/ (16) 99332-6299
Estamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas
Atenciosamente,

Padre Severino Germano da Silva
Assessor Arquidiocesano da Pastoral da Juventude
Jovens e Assessores leigos membros da
Coordenação Arquidiocesana da Pastoral da Juventude
Ribeirão Preto, 12 de junho de 2018

Arquidiocese de Ribeirão Preto,
Pastoral da Juventude e
Pastoral Juvenil Marista

FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME:
NASCIMENTO:

RG:

UF:

ENDEREÇO:
BAIRRO
CEL: (

CIDADE:

CEP:

)

WHATSAPP: (

FACEBOOK:

)

E-MAIL:

UNIDADE MARISTA / PARÓQUIA/COMUNIDADE:
GRUPO DE JOVENS:
NOME DO RESPONSÁVEL:
FONE: (

)

CEL: (

)

USO DE MEDICAMENTO?
ALIMENTAÇÃO DIFERENCIADA e/ou RESTRIÇÃO ALIMENTAR?

AUTORIZAÇÃO JUVENTUDES EM CURSO
Eu, _____________________________________________________, RG n° ________________________________,
responsável pelo(a) jovem _______________________________________________________________, autorizo
meu (minha) filho(a) a participar do encontro Juventudes em Curso, a ser realizado de 07 a 09 de julho de 2018, no
Centro Educacional Marista Ir. Rui, localizado na Avenida Manoel Antônio Dias, 2155 – Ribeirão Preto/SP.

RESPONSÁVEL

JOVEM
Junho 2018

Observações:
 Preencher em letra de forma
 Essa ficha deverá ser preenchida e enviada até o dia 02 de julho para o e-mail: leidy_psilva@hotmail.com ou para
o whatsapp (16) 99332-6299
 O pagamento pode ser efetuado via depósito bancário na seguinte conta: Banco Bradesco
Favorecido: Lucas Rogério Moreira
Agência: 2752-9
Conta poupança: 0010536-8
 A autorização deverá ser preenchida e entregue no dia do curso caso a idade do participante seja inferior a 18 anos

