Retiro da P.J.P. 2019

ALUNOS ANTIGOS
Queridos alunos da PJP, 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 e em especial
este ano, os 100 anos de presença das Irmãs Passionistas no Brasil. Nosso Colégio oferece uma vez por semana, um
momento de encontro de Jovens com Cristo. Este grupo desenvolve um trabalho social pastoral no Colégio e um
aprofundamento cristão todas às sextas-feiras das 13h20 às 14h10.
Para participar, faz-se necessário vivenciar este Retiro de um dia conforme a Programação:
 Dia 22 de fevereiro (6ª feira) das 18h até 23 de fevereiro (sábado) às 12h:
Trazer colchão, travesseiro, roupas de cama, repelente, produtos de higiene pessoal e
(

) 01 prato de doce

(

) 01 prato de salgado

(

) refrigerante ou suco

 No sábado dia 23 de fevereiro, às 9h teremos um momento de reflexão com os Pais como mais uma ação de
parceria Escola-Família a fim de traçarmos um trabalho eficaz. A presença é muito importante!
 Após a reflexão, finalizaremos nosso Encontro com uma Missa Solene (Abertura do ANO Jubilar 100 anos).
Caminharemos do Colégio Passionista São Gabriel à Igreja Matriz de São Vicente juntos!


Todos os alunos que já participam da PJP deverão colaborar:
1 kg de alimento não perecível para doação e R$ 20,00 pagos no ato da Inscrição.

LOCAL DO RETIRO: Colégio Passionista São Gabriel - Rua Djalma Dutra, nº 100, Centro/ São Vicente.
O TRABALHO EM PARCEIRA ENTRE A ESCOLA E A FAMÍLIA É MUITO IMPORTANTE NA FORMAÇÃO DO EDUCANDO.

Ficaremos felizes com sua presença, participação no Retiro e durante todo ano de 2019.
Professores Responsáveis
Irmã Jaqueline - Prof. Rogério (Santa Maria) - Prof. Vinicius (São Gabriel)
SOR /SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO RELIGIOSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Retiro da Pastoral da Juventude – dias 22 e 23/02/2019
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome (aluno): ________________________________________________________________ Ano / série: _______
Nome do responsável: ______________________________________________ Assinatura: ___________________
Telefones: residencial ____________________ celular ______________________ Data: ______/______/______
Taxa de Inscrição de R$ 20,00 – (

) paga em _____/______/______ - (

) 1 Kg de alimento não perecível

O comunicado completo sobre o retiro da PJP encontra-se no Site do Colégio e foi enviado pelo Aplicativo.
santamaria.passionista.com.br - santamaria@passionista.com.br - (13) 3476-1890
saogabriel.passionista.com.br - saogabriel@passionista.com.br - (13) 3468-2452

