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“Ide, sem medo, para servir.” (Papa Francisco) 
Caros irmãos e irmãs, 
Paz e bem. 
Nos dias 1 a 3 de setembro de 2016, acontecerá em Aparecida do Norte o 7º Encontro de 

Responsáveis Diocesanos e adultos responsáveis pela juventude nas PJs, Movimentos, 
Congregações e Novas Comunidades. 

Serão dias especiais para refletirmos a realidade da juventude no Brasil: Apresentação de 
pesquisa sobre a realidade juvenil no Brasil: obstáculos, desafios e possibilidades para a 
evangelização da juventude. 

Vamos aprofundar os desdobramentos do Projeto Rota 300: O que fazer para continuar 
estimulando o Rota 300: fóruns de debates, seminários, questão da mulher, ações de ecologia e 
mapa das ações ecológicas realizadas pela juventude a ser publicado nos site jovensconectados. 

Vamos pensar e construir juntos a proposta da Semana Missionária Juvenil no Brasil e no 
Vale do Paraíba, de 22 a 39 de julho de 2017, no encerramento do rota 300.  

Estarão à disposição para serem adquiridos os livretos: Mística Missionária, Ecologia, 
Políticas Públicas, Terço Missionário, Caminho da Fé e Lectio Divina. São Livretos que custam 
2,00(dois reis) cada e ajudam a desenvolver o Projeto Rota 300. Venha preparado para levar para 
sua diocese. 

 
 

ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS DIOCESANOS DA EVANGELIZAÇÃO DA JUVENTUDE 
E DOS ASSESSORES ADULTOS DAS EXPRESSÕES JUVENIS 

 
Data:   01 (quinta-feira, 08h) a 03 (sábado, almoço) de setembro de 2016. 
Local:   Centro de Conferências – Subsolo do Santuário de Aparecida (ao lado da casa do pão)  
Principais participantes:  

 Os Bispos Referenciais Regionais da evangelização da juventude. 
 O Responsável adulto da Evangelização da Juventude da diocese. 
 Os Assessores adultos de cada expressão juvenil (Moviemtnos, PJs, Novas Comunidades e 

Congregações) e Adultos do Setor Diocesano de Juventude. 
Inscrições: 

Até dia 15/08/2016, no SITE WWW.JOVENSCONECTADOS.ORG.BR  
Obs: Não haverá limite de vagas. Lembrando que o encontro é para adultos. 

Hospedagem e Alimentação:  
Cada participante deverá procurar livremente um lugar para se hospedar e onde tomar o café, almoço 
e jantar. A praça de alimentação do Santuário estará aberta. 
Os lanches da manhã e da tarde serão oferecidos pela organização, para facilitar o 
desenvolvimento do encontro.  

Taxa:   R$ 130,00 – pagamento será realizado no ato do recebimento do crachá e dos demais materiais, com 
Recibo da CNBB.  
Dúvidas: Tratar com Pe. Toninho (Assessor da CEPJ): Tim (061) 8385-4488 / E-mail: 
juventude@cnbb.org.br   - CNBB: (061) 2103-8384. 
Desde já te esperamos na casa da Mãe Aparecida. 
Atenciosamente,  

 
Dom Vilsom Basso 

Bispo de Caxias do Maranhão - MA 

Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude, da CNBB  


