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Pastoral da Juventude Ucraíno-Católica de Curitiba e Região
R: Carmelo Rangel, 1200 – Seminário
80440-050 Curitiba - PR – Brasil
(41) 3242-7553 caminhonovo@caminhonovo.org

CARTA-CONVITE
Curitiba, Agosto de 2011.

Слава Ісусу Христу!

Prezados jovens,

Quantos desafios a vida nos impõe?
A Pastoral da Juventude Ucraíno-Católica de Curitiba e Região convida os seus
jovens maiores de 14 anos a reservarem um espaço em suas agendas para encontrarem-se
com Deus, consigo mesmos e com outros jovens para refletirem sobre como enfrentar e
entender os desígnios de Deus em nossos dias e como vencê-los com fé.
E sob este tema, vencendo pela fé, o retiro acontecerá nos dias 17 e 18 de
Setembro, na Casa de Retiro dos Padres Palotinos, em Curitiba. Através de palestras,
dinâmicas, reflexões, músicas e debates buscaremos, juntos, perceber como encarar os
desafios de nossa vida em família, em comunidade e na sociedade de forma cristã e com
confiança no amor de Deus. Dessa forma, também, faremos um resgate do que representa
nossa Liturgia e, aproveitando que ao longo de 2011 se comemoram os 120 anos de
imigração ucraniana no Brasil, olharemos um pouco para nossos antepassados para
vermos como a fé foi fundamental em toda a nossa história.
A Casa dos Padres Palotinos fica na Rua Vicente Palotti, número 70, no bairro
Jardim das Américas, próximo ao campus Centro Politécnico, da UFPR, e o retiro tem
início às 14 horas do sábado (dia 17) e encerramento previsto para as 16 horas de
domingo. A inscrição tem um custo de R$ 30,00 que incluem a diária e as refeições. É
necessário que os jovens levem: roupa de cama (lençol e fronha), travesseiro, coberta,
material de higiene pessoal e terço. As vagas são limitadas e pedimos que, se possível,
confirmem presença até 15 de Setembro pelo e-mail retiropjuc2011@gmail.com.
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Junto com esta carta-convite enviamos algumas fichas de inscrição. Outras
fichas, as autorizações para os menores de 18 anos e outras informações podem ser
obtidas diretamente do site do Caminho Novo (www.caminhonovo.org).
Contamos com sua presença para esse momento de fortalecimento da nossa fé!

Atenciosamente,

_____________________
Lucas Lupepsa
Coordenador

_____________________
Lucas Ternoski
Coordenador
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