
 
São Paulo, 31 de janeiro de 2016.  

Festa de São João Bosco, presbítero. 
 

Aos representantes das Pastorais, Movimentos Eclesiais, Novas Comunidades, Congregações Religiosas, Paróquias e 
grupos que integram o Setor Juventude da Arquidiocese de São Paulo  
 
ASSUNTO: CONVITE PARA O RETIRO ESPIRITUAL DO SETOR JUVENTUDE DA ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO 

 
 Prezados irmãos e irmãs! 
 
 Com alegria, reiniciamos as atividades do Setor Juventude da Arquidiocese de São Paulo e desejamos a todos um 
ano pleno de felicidade, harmonia, paz e entusiasmo na missão de evangelizar os jovens de nossa cidade!   
 
 Por meio desta, queremos convidá-los (as) a participar conosco do Retiro Espiritual do Setor Juventude da 
Arquidiocese de São Paulo, em sintonia com o Ano Santo da Misericórdia e com a temática da Jornada Mundial da 
Juventude deste ano, que será realizada em breve, na Polônia, cidade de Cracóvia.  
 
 Este Retiro Espiritual tem por objetivos: proporcionar aos participantes uma experiência de oração pessoal e 
comunitária, a partir de colocações e leituras bíblicas; oferecer o acesso ao Sacramento da Reconciliação; permitir a 
criação de laços de amizade entre os participantes e suscitar o necessário espírito de envolvimento e comunhão para a 
vida eclesial. 
 
 Terei a alegria de estar presente e orientar as reflexões. Este retiro permite a presença de jovens e adultos que 
estejam atuando na evangelização da juventude. Convido os senhores padres a estarem presentes, colaborando nas 
confissões. 
  

Seguem as informações práticas: 
  

RETIRO ESPIRITUAL DO SETOR JUVENTUDE DA ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO 
Data: 20 de fevereiro de 2016, sábado. 

Horários: início às 8h, com a celebração da Santa Missa e término às 16h. 
Local: Instituto Dom Bosco - IDB  

Localização: Praça Coronel Fernando Prestes, 231 – próximo à estação Tiradentes do Metrô. 
Maiores informações podem ser obtidas pelo e-mail: setordejuventude@uol.com.br ou pelo fone: 3660-3711. 

  
Contribuição: R$ 10,00 (Dez reais), a ser pago no dia do Retiro, na chegada. Os participantes deverão trazer 

lanche para o almoço comunitário. A inscrição deve ser feita através da página do Setor Juventude de São Paulo no 
Facebook ou pelo link: http://goo.gl/forms/sm9afHZ2Ei . Em anexo está a ficha de inscrição. As inscrições devem ser feitas 
até 13 de fevereiro de 2016. Enviaremos um e-mail com a confirmação da inscrição e maiores detalhes sobre o Retiro. 
Contamos com a sua presença! 
 

Fraternalmente, 
 

  
Dom Carlos Lema Garcia 

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo 
Referencial para o Setor Juventude 

 
 



 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO – RETIRO DO SETOR JUVENTUDE DA ARQUIDIOCESE 
20 de fevereiro de 2016 

 
 

Preencher a ficha virtual disponibilizada na página do SEJUSP no facebook ou utilizando o link: 
http://goo.gl/forms/sm9afHZ2Ei ou enviar os dados para o e-mail: setordejuventude@uol.com.br 

 
 
 
 

Nome:  __________________________________________________________________________ 
 
Endereço: (Rua / Av.)  ______________________________________________________________ 
 
Nº. (Compl.) : ______________________              Bairro:   ________________________________ 
 
CEP: ______________________   Fones:   _______________________________________________ 
 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
Data de nascimento: ______ / ______ / _________ 
 
Pastoral / Movimento: ________________________________________________________________ 
 
Paróquia ou comunidade: _____________________________________________________________ 
 
Região Episcopal: ___________________________________________________________________ 
 
Função na pastoral/ movimento / comunidade e tempo de participação:  _______________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Outra? ____________________________________________________________________________ 

 
Toca instrumento musical? Qual? _______________________________________________________ 
 
Responsável pela Pastoral / Movimento Eclesial / Entidade / Associação / Paróquia: 
 
___         __________________________________________________________________________ 
 
 
Data:       __________                Assinatura do participante: _________________________________ 


