DIOCESE DE ITUMBIARA-GO
SETOR JUVENTUDE DIOCESANO
Carta de Divulgação do Dia Nacional da Juventude - DNJ 2017.
“A juventude é uma semente que Deus na terra
semeou. Tornou-se flor, tornou-se gente e o
mundo nunca mais parou...”. Pe.Zezinho

Caríssimos irmãos,
O Setor Juventude da Diocese de Itumbiara-GO, está organizando mais uma grandiosa
festa para os jovens dos diversos seguimentos da nossa Diocese, o DNJ – DIA NACIONAL
DA JUVENTUDE. Este será um momento para celebrarmos as conquistas das juventudes,
sendo ainda um espaço privilegiado onde nossos jovens das diversas Pastorais e Movimentos
ousarão refletir, sobre o tema: Juventude em defesa da vida dos povos e da Mãe Terra. E o
lema: “ Os humildes herdarão a terra”. (Sl 37,11).
Esse dia tem por objetivo: Reunir e Celebrar com toda juventude diocesana, o DNJ
2017, partilhando suas realidades, revendo suas ações e reafirmando suas identidades no
seguimento a Jesus de Nazaré.
O mesmo acontecerá nos dias 28 e 29 de outubro de 2017 na cidade de Panamá-GO, no
Santuário do Divino Pai Eterno.
Para tanto, será necessário trazer:
a) Muito entusiasmo, motivação e animação.
b) Assim como, bíblia, terço, roupas de cama, toalha, produtos de higiene pessoal,
colchonete e barraca de camping (quem desejar acampar);
d) Boné, protetor solar e tênis, pois teremos uma caminhada onde faremos a plantação
de algumas mudas.
e) Comunicar os responsáveis: esc.paroquial Sarah 3479-1136, Pe.Silvanir –
98177-0407, Diác. Marcos – 98407-4526 ou Walison 98408-7389 até o dia 25 de setembro
sobre apresentações de teatro, música, dança para colocarmos dentro da programação do evento.
f) Encaminhar a ficha de inscrição e comprovante de depósito para a secretaria
paroquial do Santuário Divino Pai Eterno até o dia 23 de outubro de 2017.
As inscrições de cada jovem deverão ser feitas pelo site da diocese: http://
dioceseitumbiara.com.br/cadastro-evento-outubro/. e/ou em sua paróquia de origem, mediante
o preenchimento da ficha de inscrição e, se for menor de dezoito anos deve solicitar também, ao
responsável o preenchimento do termo de autorização o qual deverá ser assinado pelo
responsável legal. Bem como, a contribuição no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) de cada
participante a serem repassados pela secretaria paroquial ao Setor Juventude na pessoa do Pe.
Silvanir Fagundes, responsável pelo Setor. Lembrando que esse valor garante seu kit DNJ
(camiseta, garrafinha e mochila), alimentação, hospedagem, pó de tinta para Festa das
Cores e entrada aos shows.
Os seiscentos primeiros jovens que se inscreverem terão esse kit e hospedagem. Logo,
não deixem para última hora porque você pode ficar de fora.
Na certeza de poder contar com vossa atenção e colaboração fazendo com que esta carta
chegue a todos os jovens de sua paróquia, desde já antecipo meus agradecimentos.
Atenciosamente,
Pe. Silvanir Fagundes de Oliveira,CSS

