
 

 
 

Circular 69/2019                                                                
 

 Santa Maria, 24 de abril de 2019 
Senhores Pais ou Responsáveis 

 
Retiro para animadores da PJM 

 
“Crescer em interioridade para poder descobrir-te como um Deus de amor que se  manifesta no ordinário de 
nossas vidas; Cultivar uma espiritualidade do coração, que  enche de alegria e nos faz inclusivos; Temos que 
aprofundar nossa experiência de Deus no encontro pessoal com Ele e na vida cotidiana; Um  cultivo da 
interioridade,  que dá sentido à vida;  Promover a cultura do encontro (Evangelii Gaudium, 220)  através de 
programas e experiências significativas de encontro com Deus, consigo  mesmo e com os demais, 
estabelecendo relações simples, onde todos somos  valorizados e escutados” (Apelos, princípios e convicções 
do XXII Capítulo Geral do Instituto Marista). 

 
No contexto dessa reflexão, viemos através dessa Circular, informar que entre os dias 26 a 28 de abril de 
2019 ocorre o retiro para animadores da Pastoral Juvenil Marista (PJM). O tema desse ano será Seguimento 
de Jesus de Nazaré. O retiro proporciona um exercício de reflexão, de encontro consigo mesmo, com os (as) 
outros (as) e com Deus. Nesse sentido, não basta ser animador (a) ou assessor (a) para ser indicado (a) a 
participar do retiro, é preciso perceber o momento de cada um (a), o interesse, o aproveitamento que fará.  
Por isso, diante do interesse demonstrado pelo animador Douglas Martins Figueiró, segue orientações para 
a participação no retiro.  
 
Período: 26 a 28 de abril de abril (inicia às 19h do dia 26 e termina às 13h do dia 28). 
Local: Casa de Veraneio dos Irmãos, Jardim do Éden, Tramandaí. 
O que levar:  
Material de higiene pessoal; 
Lençol e fronha; 
Cobertor (existe na casa, mas caso queira levar o seu); 
Toalhas de banho e de rosto; 
Caderno de registro para anotações; 
Avental, para quem já fez a MJM.  
Deslocamentos:  
-Santa Maria a Porto Alegre e vice-versa: Será encaminhada a compra da passagem para sexta-feira, dia 26, 
às 11h, e retorno no domingo, dia 28, às 16h. O estudante será buscado e deixado na rodoviária de Porto 
Alegre pela Equipe Provincial da PJM;  
-Deslocamento de Porto Alegre para Tramandaí e vice-versa: Será locado um ônibus, facilitando o 
deslocamento para todos os participantes do retiro; 
Obs.: Não haverá despesas para o participante.  

Atenciosamente, 
Neimir Mentges 

Coordenador de Pastoral 
_____________________________________________________________________________

 AUTORIZAÇÃO RETIRO DA PJM 2019 
 

Conforme Circular 69/2019, autorizo meu filho (a) _________________________________________ a 

participar do retiro de Animadores da PJM, que acontecerá no período de  26 a 28 de abril em Tramandaí/RS.  

______________________________________ 
                    Assinatura do Responsável       
 
Telefone do (da) Responsável (   ) __________________________                                             Em: ___/___/___    


