
 
 

 

                                CONVITE 

 
II CONGRESSO JOVEM DE PALMAS-TO 

 

Ao Excelentíssimo Reverendíssimo Senhor Bispo 

Dom Romualdo Matias Kujawski 

 

A paz e alegria de Nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com Vossa Excelência!  

 

Caro irmão bispo veio por meio desta, convidar Vossa Excelência e a juventude da sua 

diocese para participar do II Congresso Jovem em Palmas/TO que terá como tema: Os jovens, a fé e 

discernimento Vocacional, a realizar-se nos dias   27,28,29 de outubro do correte ano, com motivo 

de celebrar como Igreja o Dia Nacional da Juventude. O congresso iniciará às 20h00 da sexta e 

culminará às18h00 do dia domingo, a sede do mesmo será a chácara da Comunidade Sementes do 

Verbo, situada no lote 09-A,  loteamento Área Verde de Palmas. 

 

O local da realização do Congresso será a Chácara da Comunidade Sementes do Verbo, 

situada no lote 09-A, Loteamento Área Verde de Palmas. E iniciará às 20h00, da sexta-feira, dia 

27/10, e terminará às 18h00, do dia domingo, dia 29/10.  

 

.  Informações Úteis :  

 Valor da taxa  R$ 30,00  

 Formas de pgto deposito na conta,( Ag.1886-4 /CP 47.450-9 BB ), ou com 
Coordenador do grupo, ou Cúria Irma Kênia ou Vânia 

 Na taxa está Incluso: kit jovem: (camiseta, garrafa e matérias, a retirar no momento do 

pagto);  as  4  refeições diárias: café da manhã, lanche, almoço, jantar e o transporte. 

 O que levar? Barraca, itens pessoais (roupas de cama e banho, itens de higiene 
pessoal.) 

Inscrição contactar pelos telefones, emails, facebook.  

 

 (63)98417-3874 (Vânia)- Secretaria Arcebispo de Palmas/Setor Juventude. 

     (63)99223-7537 

Email: setorjuventudearqpalmas@gmail.com ou  Palmaspastoral@gmail.com  

Site: http://www.arquidiocesedepalmas.org.br  

Facebook: Setor Juventude - Arquidiocese de Palmas 

 

Segue em anexo ficha de inscrição e programação.  

Palmas (TO),  20 de setembro de 2017 

 

 

 

Dom Pedro Brito Guimarães                                              Pe. Juan Carlos Caballero 

Arcebispo Metropolitano                                               Assessor da Comissão Arquidiocesana  

                                                                                                      da juventude de Palmas 

  

    

 

 Pe. Fabio Gleiser Vieira da Silva 
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Vigário Arquidiocesano de Pastoral 

 


