CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude

Brasília, 12 de janeiro de 2018
“O mundo de hoje precisa de jovens que partam «à pressa»,
que não se cansem de mover-se à pressa; de jovens que
tenham a vocação de sentir que a vida lhes oferece uma
missão". (Papa Francisco)

Caríssimos Líderes e Adultos dos Grupos Jovens Paroquiais,
Paz e bem!

Neste Ano do Laicato e do Sínodo dos Bispos, que tem por tema “Os jovens, a
fé e o discernimento vocacional”, dando continuidade ao Projeto IDE, de
evangelização da juventude, proposto pela Igreja do Brasil a partir da Comissão
Episcopal Pastoral para a Juventude, é com imensa alegria que convocamos as
Lideranças juvenis e os Assessores Adultos dos Grupos Jovens Paroquiais para
participarem conosco do II ENCONTRO NACIONAL DE JOVENS LIDERES
DOS GRUPOS JOVENS PAROQUIAIS, que será realizado na Arquidiocese de São
Paulo – Colégio Salesiano Santa Teresinha – Zona Norte (SP).
Nossa Comissão sente-se feliz em poder reunir jovens de diferentes paróquias
do Brasil, para esse II Encontro Nacional, após um ano da realização do primeiro que
aconteceu em Aparecida (SP). Será um oportunidade de conhecermos o Projeto IDE, e
refletirmos juntos a melhor maneira de torná-lo concreto em todo o país.
Dentre tantos motivos que temos para a realização deste momento especial,
queremos tornar ainda mais visível a força da evangelização dos Grupos Jovens
Paroquiais que desenvolvem um trabalho importante na evangelização da juventude no
Brasil, além do fortalecimento da unidade das expressões, que nos faz ser cada vez
mais Igreja.
Pedimos então, que repassem para as suas lideranças juvenis essa carta, afim de
que, desde já se organizem para esse momento de unidade!
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Informações importantes:
II ENCONTRO NACIONAL DE JOVENS LÍDERES DOS GRUPOS JOVENS
PAROQUIAIS
Data: 20 a 22 de julho de 2018
Local: Colégio Santa Teresinha –– Rua Dom Henrrique de Mourão, 201 - Bairro Sta.
Teresina – Santana - SP - Fone: (11)5018-1022
Tema: “Eis-me aqui Senhor”
Iluminação bíblica: 1o. Samuel 3,10 – “Fala Senhor, teu servo escuta”
Público Alvo: Líderes de Grupos jovens paroquiais e 1 ou 2 adultos responsávei .
Inscrições: Em Fevereiro de 2018 no site da Comissão Episcopal Pastoral para a
Juventude da CNBB (www.jovensconectados.org)
IMPORTANTE: A inscrição será feita pelo representante do seu grupo e pelo adulto
responsável. As demais instruções serão divulgadas na abertura das inscrições.
Taxa de Inscrição: R$120,00
Incluso:
- Hospedagem, (trazer colchonete, roupa de cama e banho) , alimentação.
- Material para utilizar no encontro.
- Duvidas: E-mail: juventude@cnbb.org.br

Fraternalmente,

Dom Vilsom Basso, SCJ
Bispo de Imperatriz - MA
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB.
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