
 

 

Circular 23/2019 

 Santa Maria, 13 de março de 2019 

Senhores Pais e/ou Responsáveis 

A força dos jovens é uma força de transformação. É uma força que os (as) leva a sair de si mesmos (as) e ir 
ao encontro do outro (a). E é através da vivência grupal, que os (as) jovens são convidados (as) a fazer uma 
profunda experiência de si na relação com o (a) outro (a) e com a realidade em que vivem. São instigados 
(as) a se colocarem a serviço do próximo, vivendo o amor na construção e transformação das realidades em 
que estão inseridos. 
Procurando atender a essas exigências, queremos convidar seu (sua) filho (a) para fazer essa experiência de 
grupo junto a Pastoral Juvenil Marista (PJM). A PJM é um espaço existente no Colégio Marista Santa Maria 
que proporciona aos estudantes, através da vivência em grupos, o protagonismo das adolescências e 
juventudes, em que estes são os sujeitos autônomos e construtores de sua caminhada. Chamado a fazer 
parte atuante da história, na PJM, o (a) jovem é incentivado (a) a construir um futuro pessoal e coletivo, 
entendendo ser agente de mudança social a partir do seu protagonismo e liderança. A PJM é uma atividade 
extracurricular representativa, não envolvendo custos, exceto em alguns eventos específicos.  
 
Os encontros acontecerão às sextas-feiras, nos seguintes horários: 

Grupo - Nome Ano Horários Nº de 
vagas 

Novo grupo  7º ano 13h30 às 14h30 20 vagas 

Nutela (Nunca é tarde então lute pelo amor) 8° ano 14h30 às 15h30 05 vagas 

Lacta (Ligando Amigos com todo Amor) 9º ano 14h30 às 15h30 03 vagas 

Aqua (Amor Que Une Amigos) 1º ano EM 13h30 às 14h30 10 vagas 

Batman (Bons Amigos Transformando o Mundo 
em Algo Melhor)  

2º ano EM 15h30 às 16h30 10 vagas 

Fresh (Família Reunida Encontrando Sabedoria 
e Harmonia) 

3º ano EM 17h às 18h 10 vagas 

Café (Com Amor e Fé)  Ex-alunos part. da PJM Encontros 
Mensais 

10 vagas 

 
Obs.: Os horários dos grupos podem sofrer alterações. O número de vagas é limitado, portanto, o 
preenchimento das mesmas será feito por ordem de entrega da autorização. 
 
Se há interesse do seu (sua) filho (a) em participar, por favor, preencha a autorização abaixo e devolva na 
Sala da Pastoral até o dia 15/3/19.  Mais informações pelo fone (55) 3220-6323. 

 
Atenciosamente, 

Leonardo Piovesan                                                                          Neimir Mentges 
Assessor local da PJM                                                                                  Coordenador de Pastoral 

_______________________________________________________________________________________ 

AUTORIZAÇÃO 
 

Conforme Circular nº 23/2019 autorizo meu filho (a)......................................................... turma ................. a 
participar dos encontros semanais promovidos pela PJM. 

 
Ciente:               
                    Assinatura do (a) responsável      

  Em: ___/___/___ 
 


