Comunicado - Retiro da P.J.P. 2018

Queridos alunos, temos um convite especial para vocês!
Queremos convidá-los para o Retiro de Jovens da Pastoral da Juventude Passionista (P.J.P.), momento que
iremos nos retirar para refletir, confraternizar, rezar e aprofundar a importância de sermos Cristãos. Nosso Colégio
oferece 01 (uma) vez por semana, um momento de encontro de Jovens com Cristo. Este grupo desenvolve um
trabalho social pastoral no Colégio.
Para participar, faz-se necessário vivenciar este retiro de um dia. Segue a programação:

PROGRAMAÇÃO:
a) Dia: 23 de Fevereiro , das 19h (sexta-feira) até 24 de fevereiro, às 12h (sábado).
Somente os alunos que já participam da P.J.P. podem participar dos dois dias do retiro. Trazer
colchão, travesseiro, roupas de cama, repelente, produtos de higiene pessoal e 01 prato de doce
ou salgado para confraternização.
b) Dia: 24 de fevereiro, das 08h às 12h (sábado) para os alunos interessados em ingressar na
P.J.P.
c) Palestra para todos os pais: dia 24 de fevereiro, das 11h às 12h do sábado (uma hora antes do
término do retiro).
d) Todos os alunos, integrantes e ingressantes, deverão colaborar:
 1 kg de alimento não perecível para doação e R$ 20,00 (no ato da inscrição)
Local: Colégio Passionista São Gabriel - Rua Djalma Dutra, Nº 100, Centro São Vicente.

O TRABALHO EM PARCEIRA DA ESCOLA COM A FAMÍLIA É MUITO IMPORTANTE NA FORMAÇÃO DO EDUCANDO.
Ficaremos felizes com sua presença e participação neste retiro e durante todo ano de 2018.
Com carinho, Pastoral da Juventude Passionista

Professores Responsáveis
Irmã Arlene
Rogério – Santa Maria
Vinicius – São Gabriel
SOR /SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO RELIGIOSA

santamaria.passionista.com.br - santamaria@passionista.com.br - (13) 3476-1890
saogabriel.passionista.com.br - saogabriel@passionista.com.br - (13) 3468-2452

Colégio Passionista - Retiro da Pastoral da Juventude.
FICHA DE INSCRIÇÃO – 2018
Nome: _____________________________________________________________ Ano / série: _______
Telefones: residencial __________________________
Já sou da P.J.P. (

)

Estou retornando à P.J.P. (

Celular __________________________
)

Estou participando pela 1ª vez (

)

Assinatura do responsável: _______________________________________________
O comunicado completo sobre o retiro da PJP, encontra-se no Site do Colégio e foi enviado pelo IsCool App

santamaria.passionista.com.br - santamaria@passionista.com.br - (13) 3476-1890
saogabriel.passionista.com.br - saogabriel@passionista.com.br - (13) 3468-2452

