
 

 
Circ. 26/2019                                                                 
 

Santa Maria, 20 de março de 2019 
 
Senhores Pais ou Responsáveis 
 
A Pastoral Juvenil Marista (PJM), na Rede Marista, é um programa que visa o protagonismo juvenil e 
proporciona a construção do projeto de vida de cada um de seus participantes. 
 
Com o objetivo de Despertar os jovens para a mística da PJM, visando trabalhar questões referentes à 
valorização da vida e criar um ambiente de confiança e partilha entre os participantes dos diversos grupos 
de PJM, queremos, por meio desta Circular, convidar todos os participantes da PJM para vivenciarem conosco 
o encontro Despertar 2019.   
 
A presença de todos os participantes é fundamental para a caminhada dos grupos da PJM.  
 
Seguem algumas informações importantes: 
Data: 29 e 30 de março de 2019; 
Local: Colégio Marista Santa Maria; 
Horário de início: 19h do dia 29/3; 
Horário de término: 11h do dia 30/3; 
O que trazer: Colchão inflável, roupas de cama (lençol e cobertor), travesseiro, toalha de rosto, material de 
higiene pessoal, remédio (se fizer uso contínuo de algum), roupas confortáveis.  
 
Obs.: Momento com os responsáveis – Sabemos da necessidade que as famílias têm de compreender como 
o processo da PJM é feito. Por isso, convidamos para que, no dia 29/3, às 19h, (no início do encontro) 
participem de um momento de esclarecimento acerca da proposta da PJM.  

Convidamos a todos, pais/responsáveis e participantes do encontro, a trazerem um prato de salgado ou 
doce, que será partilhado após este momento. 

O encontro somente acontecerá se tiver um número mínimo de 40 participantes. 

Para a realização do encontro, o investimento é de R$50,00. Este valor, deverá ser entregue junto com a 
autorização até o dia 22/3 (pela manhã), na sala do Serviço de Pastoral Escolar. Em caso de desistência ou 
não participação, o valor não será restituído.  

 

 
Atenciosamente, 

                    Leonardo Piovesan                                                                                     Neimir Mentges 
Assessor local da PJM                                                                           Coordenador de Pastoral 

 
_____________________________________________________________________________

 Autorização Despertar 2019 - PJM 
 

Conforme Circular 26/2019, autorizo meu filho (a) .................................................................................... 

turma ................ a participar do encontro Despertar 2019, promovido pela PJM, nos dias 29 e 30/3 de 2019. 

 

Ciente:                                                          

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


