
    

 

 

 

Crateús, 06 de abril de 2018 

 

Queridas irmãs, queridos irmãos FELIZ PÁSCOA! 

“Mas o jovem lhes disse: Ele ressuscitou. Não está aqui” (Mc 16, 6) 

 

 Ainda repletos da alegria dessa grande notícia, queremos continuar transmitindo-a a tantas pessoas 
que vêm ao nosso encontro. Anunciemos o Cristo-Luz que nos ama e caminha conosco e nos faz abrir novos 
horizontes. O trabalho com as juventudes necessita desse anúncio. Não permitamos que notícias superficiais 
tirem do coração de nossa linda juventude o anúncio: “Ele ressuscitou”. Que a mensagem da Páscoa nos 
ajude a abrir janelas, espaços, caminhos para que nossas juventudes escutem e anunciem que Cristo 
Ressuscitou. 

Durante esse ano olharemos com mais atenção a prioridade “juventudes”. Para tanto, queremos 
lembrar nosso compromisso diocesano, agendado para os dias 04 a 06 de maio, que é o ESTUDO 
DIOCESANO, pensado assim: 

 

Tema: APROXIMAÇÕES COM O MUNDO JUVENIL: METODOLOGIA PARA O TRABALHO 
PASTORAL 

Assessoria: Pe. Antônio Ramos do Prado (pe. Toninho) 

Local: Centro de Treinamento Dom Fragoso - Crateús 

Início:  07h30min com o café da manhã da sexta-feira, dia 04/05 

Término:  com o almoço do domingo, 06/05 

 

Solicitamos a disponibilidade generosa dos irmãos e irmãs para alguns serviços: 

SERVIÇO Dia 04/05 (sexta) Dia 05/05 (sábado) Dia 06/05 (domingo) 

Acolhimento e oração Nova Russas - Oração da manhã: 
Sucesso 

- Missa: Senhor do 
Bonfim 

Quiterianópolis 

Louça Café: Monsenhor Tabosa 

Merendas: Parambu 

Almoço: Tauá 

Janta: Quiterianópolis 

Café: Ararendá 

Merendas: Poranga 

Almoço: Ipueiras 

Janta: Nova Russas 

Café: Independência 

Merenda: Tamboril 

Almoço: Crateús - 
Senhor do Bonfim 

 

Ambiente Crateús - Imaculada Novo Oriente Ipaporanga 

Animação Gilvan (de Tauá) e Pe. Adriano Cândido 

Secretaria Equipe do Estudo 

Coordenação Pe. Adriano, Pe. Maílson, Ranielly, Thallys, Jonas, Damacio. 



 

 

A noite da sexta-feira, dia 04, está reservada para os ENCONTROS ESPECÍFICOS DE Leigos/as, 
Religiosas/os e Padres. 

Na noite do sábado faremos nossa CONFRATERNIZAÇÃO.  Pedimos que Gilvan (de Tauá), Pe. 
Adriano e Pe. César pensem o que fazer e se encontrem no primeiro dia para organizar essa noitada, quem 
sabe, envolvendo outras pessoas. 

Como de costume, os custos de alimentação e hospedagem serão rateados entre as paróquias, de 
acordo com o número de participantes. 

Sabemos que as instalações do Centro de Treinamentos não estão totalmente prontas, por isso 
pedimos que tragam: 

• lençol, toalha, rede, corda e alertamos que alguns ficarão hospedados em outras casas; 

• alguma comida típica para a noite da confraternização. 

 

Cada Paróquia assume suas despesas de viagem. 

 

IMPORTANTE! 

Diante do tema escolhido para nosso Estudo Diocesano, lembramos que, de cada paróquia, garanta a 
participação das várias expressões juvenis, bem como Leigos/as de outras pastorais. 

É imensamente necessário sabermos quantas pessoas vêm de cada paróquia. POR FAVOR avisem até 
dia 30 de abril de 2018 à Secretaria de Pastoral em Crateús, dizendo quantos homens e quantas 
mulheres. Isso facilitará a organização da hospedagem. 

Desde já, sentimos que será uma alegria reencontrarmo-nos e, juntos/as, mergulharmos no sentido de nossa 
missão. 

 

Recebam nosso abraço! 

                                                  

Coordenação Diocesana de Pastoral 

 

 
 


