
 
“A beleza de ser um eterno aprendiz.” (Gonzaguinha)

   
 
 

 
Estimadxs assessoras e assessores da Pastoral da Juventude, 
catequistas de Crisma e educadoras e educadores de adolescentes e 
jovens do Regional Leste 2, 

 

  O acompanhamento aos jovens e às suas instâncias organizativas é uma 
das opções pedagógicas da Pastoral Juvenil da América Latina, segundo o 
documento “Civilização do Amor” e uma das oito linhas de ação do Documento 
85 da CNBB. Nesse sentido, aqueles e aquelas que se dispõem a assessoria 
necessitam ter clareza quanto a esse importante serviço, com planejamento, 
subsídios, preparação de encontros, formação de temas específicos, conforme 
os interesses dos jovens ao longo da caminhada. Há uma necessidade de que 
a metodologia do trabalho com a juventude respeite a sua diversidade cultural 
e as suas diversas realidades, procurando inovar com recursos atualizados e 
possíveis e com propostas atrativas para os/as jovens. 

 
Visando potencializar o acompanhamento a nossa juventude com a 

presença de assessores capacitados, que provoquem planejamento e 
sistematização  da caminhada, entre outras demandas, a Pastoral da Juventude 
do Regional Leste 2, através da CRA – Comissão Regional de Assessores, e 
em parceria com o SREJ – Serviço Regional de Evangelização da Juventude e 
com o IPJ – Instituto de Pastoral da Juventude, irá promover o “Florescer”, que 
é uma Formação para assessoras e assessores da Pastoral da Juventude, 
catequistas de Crisma e educadoras e educadores de adolescentes e jovens do 
Regional Leste 2, que será em 3 etapas. A Formação tem como Iluminação 
Bíblica: “Permanecei no meu amor para gerar muitos frutos.” (Jo 15, 8-9). 

 
Por isso, com o coração cheio de alegria e esperança, vimos convidá-los 

para a Primeira Etapa dessa Formação, que será nos dias 22 a 24 de março 
de 2019, no Salão Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Pilar, na cidade de 
Pitangui, Diocese de Divinópolis/MG. 

 
COMO ME INSCREVER? As inscrições deverão ser efetuadas até do 16 de 
fevereiro até o dia 09 de março de 2019 através do link 
https://docs.google.com/forms/d/1QKF93vJAtsxn-vZM8gh07p1Vu_zh9e-
oyVKkfdgiG-o/edit.  
 
Serão 3 (três) vagas por Arqui/Diocese e pedimos uma contribuição de R$30,00 
(trinta reais) por participante para auxilio com as despesas. 
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O QUE LEVAR? Roupa de cama (inclusive travesseiro e cobertor), objetos de 
higiene pessoal, toalha, roupas leves e confortáveis, agasalho, Ofício Divino da 
Juventude, Bíblia, e principalmente, muita responsabilidade, compromisso e 
disposição. 
 
  Orientamos que demais esclarecimentos serão feitos através do e-mail 
assessoriapjleste2@gmail.com. 
 
 Ansiosos para nosso encontro, enviamos nosso desejo de muita luz e 
bons frutos na caminhada. E até que nos tornemos a encontrar... Deus te 
guarde. Deus te guarde, Deus nos guarde no calor do teu abraço, Amém!!! 
 

 
Divinópolis/MG, 14 de fevereiro de 2019 
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