
 

   ARQUIDIOCESE DE SANTARÉM 

               SETOR ARQUIDIOCESANO DA JUVENTUDE 

 

CARTA-CONVITE 

 

“Coração Jovem! Com Cristo, o coração nunca envelhece”. 

Papa Francisco 

 

          A todos os Padres, lideranças e as nossas queridas juventudes, 

          Nossas saudações! 

 

          Com o coração cheio de alegria, esperança e amor, o Setor Arquidiocesano da 

Juventude une-se a todas as juventudes, na certeza de que Cristo Vive e nos quer Vivos. 

A juventude mora no coração da Igreja e é fonte de renovação da sociedade. Os jovens 

de todos os tempos e lugares buscam a felicidade. A Igreja continua olhando com amor 

para os jovens, mostrando-lhes o verdadeiro Mestre-Caminho, Verdade e Vida- que nos 

convida a viver com Ele.  

          Contemplando a realidade juvenil e desejando oferecer luzes ao trabalho junto às 

juventudes, consideramos urgente a importante Evangelização da juventude para refleti-

lo à luz da Palavra de Deus e de tantas riquezas e desafios, buscamos em unidade de 

nossas forças eclesiais em vista de um trabalho mais eficiente com base no Documento 

85 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB que traz presente a 

Evangelização da Juventude. 

 

          E para bem nos fortalecermos na evangelização com as juventudes de nossa 

Arquidiocese, convidamos 03 representantes das expressões para participar do Retiro 

das JuventudeS, que acontecerá no dia 21 de agosto de 2022 no Retiro Frei 

Raimundo Sena – Paróquia Cristo Libertador na Comunidade São Raimundo 

(Estrada de Alter do Chão), das 07h00 às 17h00. 

● INSCRIÇÃO: A inscrição será feita através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/1-013Rvl7loC5vppmd-

F5U_k_zKtGChUkYXWfucGC-gs/edit?chromeless=1 

● TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 10,00 via PIX para o Centro Arquidiocesano de 

Pastoral pela chave: 05.712.401/0004-30 

● PERÍODO DE INSCRIÇÃO: Será no período de 15 de julho à 15 de agosto. 

● TRANSPORTE: Ônibus estará saindo às 07h00 de frente a Praça da Matriz 

● O QUE SE DEVE LEVAR:  

✔ Bíblia; 

✔ Caderno para anotações; 



✔ Caneta; 

✔ Copo, prato, talheres; 

✔ Bandeiras do seu movimento; 

 

● LOCAL: O Retiro Frei Raimundo Sena – Paróquia Cristo Libertador está situado 

na Comunidade São Raimundo (Estrada de Alter do Chão) e pertence à Paróquia 

Cristo Libertador. 

● O local dispõe de Igarapé, se preferir, você pode levar roupa de banho; 

 

Desde já, agradecemos a presença de todos e esperamos contar com vossa parceria nesta 

caminhada de evangelização. Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos das 

possíveis dúvidas. 

          Fraternalmente, 

 
 

 

  

___________________________________ 

Pe Cleonildo Oliveira Paulo 

Coordenador Arquidiocesano 

 

 

 

___________________           __________________            __________________ 

    Pe. Jhonata Santos               Ir. Marlene Betlinski                  Marcos Moraes 

   Assessor do Setor Juventude             Assessora do Setor Juventude           Coordenador do Setor Juventude 

 

 

 

 

Contatos 

E-mail: setorjuventude@gmail.com 

Pe. Jhonata (93) 99207-6210 

Ir. Marlene (93) 98127-0232 

Marcos Moraes (93) 99139-7713 
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