ENCONTRO ESTADUAL DAS JUVENTUDES DAS CEBs!!!

Juiz de Fora, 02 de Maio, de 2018

Olá gente boa!

É com muita alegria que estamos preparando nas terras da Zona da Mata Mineira o
segundo encontro das juventudes das CEBs de MG. Entre os dias 27 a 29 de julho, na Casa
de Encontro dos Missionários do Sagrado Coração, em Juiz de Fora, estaremos partilhando
experiências e mobilizando nossa caminhada. A proposta é reunir adolescentes e jovens (16
a 29 anos) que atuem nas comunidades em grupos de jovens ou em outras pastorais.
Será espaço de fortalecimento do rosto jovem de uma igreja que caminha com o povo
pobre e sofrido. Fortalecer a identidade dos seguimentos juvenis que estão presentes no
estado é fortalecer o modelo de igreja em saída.

INSCRIÇÕES
A ficha de inscrição (anexo) deve ser preenchida e enviada por e-mail em formato PDF,
se possível, e enviada para o e-mail: cebsmineiras@yahoo.com.br.
A data limite para envio das fichas será dia 29 de junho!!!

O QUE TRAZER
Traga roupa de cama, banho e itens de higiene pessoal como pasta de dente, escova
dental e sabonete.
Além disso, traga sua Bíblia, Ofício Divino das Comunidades e muita esperança na
bagagem!
Obs.: A cidade é fria neste período, por isso não se esqueça dos agasalhos.
Teremos um momento cultural na noite de sábado, venha munido de poesia ou outra
forma de arte para expressar talento!
COMO CHEGAR AO SEMINÁRIO DO SAGRADO CORAÇÃO

LOCAL DO ENCONTRO
Casa de Encontro dos Missionários do Sagrado Coração
Rua Santos Pereira da Rocha nº 25, Bairro Sagrado Coração
Juiz de Fora – MG
Telefone: (32) 3234-1473

Quem vem de ônibus: Desça na Rodoviária Miguel Mansur de Juiz de Fora
1º) pegar ônibus dentro da Rodoviária em direção ao centro (PEGAR ONIBUS Nº 640),
descer em qualquer ponto na Avenida Rio Branco.
2º) pegar, no mesmo ponto (Av. Rio Branco), ônibus para o Bairro SAGRADO
CORAÇÃO (PEGAR ONIBUS Nº 137), pedir ao motorista ou trocador para descer em frente
ao SEMINÁRIO DOS MISSIONÁRIOS DO SAGRADO CORAÇÃO.

Quem vem de Carro / Van (Particular)
BR 040: Vindo pela 040 entrar na saída 799 (entrada Juiz de Fora), seguir pela Av.
Deusdet Salgado; Continue em frente na Rua Dr. Costa Reis (Bairro Teixeiras); Vire à direita
(Rua em frente à UPA Santa Luzia) e siga pela Avenida Darcy Vargas (Bairro Ipiranga) até a
pracinha com quadra futebol; No semáforo vire à direita e siga o fluxo pela Rua Bady Geara;
Contornando a rotatória - siga pela Rua Marciano Pinto; O seminário fica na segunda rua à
esquerda. Você Chegou!

BR 267: (Vindo de Muriaé, Leopoldina, Bicas, etc...)
Vir até o centro de Juiz de Fora, pegar Av. Barão do Rio Branco em direção ao alto dos
passos. Seguir até a UPA SANTA LUZIA, entrar à esquerda - Avenida Darcy Vargas (Bairro
Ipiranga) até a pracinha com uma quadra futebol; No semáforo vire à direita e siga o fluxo
pela Rua Bady Geara; Contornando a rotatória - siga pela Rua Marciano Pinto; O seminário
fica na segunda rua à esquerda. Você Chegou!

FICHA DE INSCRIÇÃO
(Preencher e salvar em Word para o envio no e-mail cebsmineiras@yahoo.com.br)

NOME:______________________________________________________________
NOME PARA CRACHÁ:_________________________________________________
ENDEREÇO:_____________________________BAIRRO:______________________
CIDADE___________________________CEP:_____________________ UF:______
TELEFONE CELULAR:(

)_______________ TELEFONE RESI. (

)_____________

E-MAIL: _____________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/_______ (dados completos)
(ARQUI) DIOCESE_________________PARÓQUIA __________________________
ESCOLARIDADE: ( ) 1º Grau ( ) 2º Grau ( ) Superior
( ) Completo
( ) Incompleto
SEXO: (

) Feminino (

( ) Cursando

) Masculino

( ) Leigo (a) ( ) Seminarista ( ) Religioso (a) ( ) Padre ( ) Diácono
Necessita de condições especiais: ( ) Sim ( ) Não
Qual?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Faz uso de medicação controlada: ( ) Sim ( ) Não
Qual?________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

SE POSSÍVEL PREENCHA A FICHA NO WORD SALVE O ARQUIVO NO NOME DA PESSOA

