
PASTORAL DA JUVENTUDE 
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim/ES 

 

“Há 32 ANOS Formando Jovens Leigos para a Missão!” 
 

 

CARTA CONVITE EDPJ 2018 

Tema: “Juventude e Protagonismo Transformador” 

Lema: “Profetas da Vida, florescendo a Civilização do Amor!” 

Iluminação Bíblica: “E o meu desejo é a vida do meu povo!”(Ester 7,3). 
 

 
Querida Paróquia e Comunidade Eclesial de Base, 

 

 Nos dias 04 e 05 de Agosto de 2018, na brisa do mar que nos convida a ser Sal da 

Terra e no inverno aconchegante que nos motiva na missão a ser Luz do Mundo, acontecerá em 

nossa Dioceseo EDPJ - ENCONTRO DIOCESANO DA PASTORAL DA JUVENTUDE, que esse 

ano será acolhido pela Paróquia Santíssima Trindade, na cidade de Marataízes.  

É por esse motivo que, com muita alegria, convidamos os jovens desta comunidade de fé 

para participarem conosco deste momento rico na vida de nossa Igreja. Serão 20 vagas por 

paróquia e essas devem ser dividida entre as comunidades de base, sempre dando prioridade 

aos Grupos Jovens de Base. Caso a comunidade não tenha grupo formado, pode enviar outros 

jovens interessados a participar, sendo que vale ressaltar aos jovens que virão: Não será um 

retiro, e sim um encontro formativo e celebrativo. A idade para participar do EDPJ é acima 

de 16 anos ou pós Crisma. 

Por ser um Encontro formativo, teremos várias oficinas e pedimos às coordenações que 

acompanhem esses jovens pós encontro para que possam partilhar as experiências vividas nas 

oficinas com a própria paróquia e comunidade. 

Esse ano, a inscrição se dará unicamente por um formulário a ser preenchido 

online pelo próprio jovem indicado pela coordenação paroquial ou pela própria paróquia, através 

do link que segue na carta, até o dia 23 de Julho. Dessa forma, serão consideradas as 20 

primeiras inscrições realizadas por paróquia. Caso haja inscrições além do limite, essas 

dependerão da quantidade de vagas que restarem a nível diocesano, podendo ser também 

realizadas pelo link. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser depositada na conta 

através dos dados bancário que segue na carta, não iremos receber taxas no dia do 

encontro. 

Anexo a esta carta convite, seguem o banner para divulgação nos meios de 

comunicação paroquial e um Passo a Passo muito importante, para confecção de 

estandartes. Cada Paróquia deverá levar para o EDPJ no mínimo um estandarte com a foto e o 

nome de algum jovem que tenha sido vítima de violência no município para Caminhada que será 

realizada no sábado (04 de agosto). Para a confecção com a foto do Jovem, peça antes 



autorização da família pela exposição da imagem. E para auxiliar na confecção do estandarte, 

fizemos um passo a passo, de forma que os próprios jovens podem confeccionar. 

Pedimos que as comunidades rezem pelo Encontro, colocando intenção nas preces das 

Santas Missas e Celebrações da Palavra, para que as sementes lançadas caiam em terra boa 

e façam florescer a civilização do amor! 

O encontro será realizado no Colégio Padre Otávio Moreira, com início às 13h do dia 

04/08/2018 (sábado) e término previsto para 16h30 do dia 05/08/2018 (domingo). A Taxa de 

Inscrição, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) desde que depositada até o dia 

23/07/2018, inclui uma Caneca Personalizada. Após essa data a taxa será de R$ 30,00 

e não garantimos a caneca.  

Também teremos a possibilidade de adquirir a Camisa do EDPJ, no valor de R$ 20,00 

(vinte reais), mediante encomenda no formulário de inscrição e pagamento junto com a taxa de 

inscrição.  

Desde já pedimos a ajuda da paróquia e das comunidades, com a doação de alimentos, 

que serão muito bem-vindos em nossos cafés e refeições, considerando que o valor da inscrição é 

simbólico. Caso possam, basta entrar em contato com antecedência, através dos números que 

seguem ao final da carta. 

 

Dados para depósito da inscrição/camisa pela Paróquia: 

Banco Banestes – AG: 157 – Conta Poupança: 2894597-0 

Titular: Diocese de Cachoeiro de Itapemirim 

Ao depositar, favor enviar comprovante para o E-mail: 

pjdiocesecachoeiro@gmail.com, colocando no assunto o Nome da Paróquia 

Depositante. 

 

LINK PARA INSCRIÇÃO: 

         https://goo.gl/forms/YfzAB7fhoVQcrWrA3 

  

          Oficinas do EDPJ 2018:  

 –ECUMENISMO e DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO; 
 – MULHERES PROTAGONISTAS NA HISTÓRIA CRISTÃ (BÍBLIA); 
 – LEITURA ORANTE; 
 – JOVEM LEIGO: SUJEITO NA IGREJA E NO MUNDO; 
 – MÍDIAS SOCIAIS; 
 – MÍSTICA E IDENTIDADE DA PJ; 
 – VOCAÇÃO e JOVENS LEIGOS EM MISSÃO; 
 – TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO; 
 – OFICIO DIVINO: COMO USÁ-LO; 
 – DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA; 
 – AFETO E SEXUALIDADE; 
 – GRUPO JOVEM – COMO DESENVOLVER ENCONTROS E SUBSÍDIOS; 
 – MÚSICA PASTORAL. 

 

Contamos com todos vocês para essa festa tão esperada de nossa Juventude! 

 

Pe. JosimarAzevedo Pirovani 

Assessor Diocesano do Setor Juventude 

Venagino da Cunha Bernardi 

Coordenador Diocesano da Pastoral da Juventude 



 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

 

1) ACOLHIDA: A hospedagem será realizada nas casas das famílias da paróquia que 

nos acolhe. A equipe de Acolhida caso necessite, poderá entrar em contato com alguns inscritos 

para solicitar que tragam colchonete e roupa de cama, caso haja necessidade de acolhida nas 

comunidades. Isso se as vagas nas famílias forem preenchidas e o número de inscrições 

excederem essas vagas. 

2) ROUPA: Apesar de se tratar de uma cidade litorânea (Marataízes), estamos no 

inverno e o vento, que já é constante, fica ainda mais frio à noite. Portanto, levem agasalhos.  

3) OBJETOS: Levar bíblia, caneca ou copo ou garrafa plástica (evitaremos uso de 

descartáveis), caneta e bloco de anotação, além dos seus objetos de uso pessoal; 

4) ANIMAÇÃO: Podem e devem levar bandeiras de Grupos Jovens de Base, camisas 

dos grupos, além de instrumentos musicais; 

5) OFICINAS: No momento da inscrição através do formulário online, haverá várias 

opções de Oficina. No momento de preencher, cada jovem poderá escolher 2 opções, para que 

sejam remanejados pela equipe organizadora conforme número de primeiros inscritos, sendo que 

o remanejo poderá abranger outras oficinas não escolhidas na inscrição; 

6) ESTANDARTE: Não esquecer de confeccionar e levar o Estandarte com a foto e o 

nome de um jovem da paróquia que foi vítima da violência. Antes de confeccionar, peça 

autorização da família para exposição da imagem; 

7) MENORES: Caso a paróquia envie menores, favor enviar juntamente com o (s) 

mesmo (s) o responsável; 

8) TAXA DE INSCRIÇÃO: A inscrição é no valor de R$ 25,00 até dia 23/07 e 

inclui uma Caneca Personalizada do Encontro. Depósitos feitos após o dia 23/07 devem ser com o 

valor de R$ 30,00 de inscrição. A CAMISA do EDPJ deverá ser encomendada também via link no 

valor R$ 20,00. No local, haverá a venda de livros, copos e materiais da Pastoral da Juventude. 

9) PRAZO DE INSCRIÇÃO: As inscrições deverão ser realizadas pelo link, até o dia 

23 de JULHO e as taxas bem como camisas deverão ser depositadas pela Paróquia 

junto a conta bancária enviada nesta carta. 

10) Jovens Ministros Extraordinários da Distribuição da Sagrada Eucaristia 

que se inscreverem, favor trazer a OPA para servir na missa de domingo. 

 

 

Maiores informações pelos telefones: 28 3532-6349/99992-4555/99953-0253 

 

 


