
 

 

 

 

“Maria: Busquem nas águas de seus corações e a encontrarão, porque ela é mãe” 

(Papa Francisco) 

 
ROMARIA NACIONAL DA JUVENTUDE 

APARECIDA-SP 
 

Queridos Padres e comunidade, 

O Conselho Diocesano Juvenil, vem por meio desta Animá-los e pedir que Motivem todos os 
Grupos de Jovens, Pastorais e Movimentos que acompanham as “juventudes” (a partir dos 15 
anos), de todas as Paróquias, Quase-paróquias e Comunidades de nossa Diocese, para a Romaria 
Nacional da Juventude 2019, em Aparecida-SP, no dia 27 de abril (Sábado). Neste dia também 
será realizado a terceira edição do Conecta: Encontro que reúne adultos e lideranças juvenis dos 
Grupos de Jovens Paroquiais. Por isso incentivamos ainda mais os Assessores Adultos e 
Lideranças Jovens dos Grupos de Comunidade de nossa Diocese. 

Sairemos em viagem no dia 26 de abril às 17h das cidades de Jales e Fernandópolis. Em Jales o 
ônibus sairá da Catedral (Praça Catedral), e em Fernandópolis sairá da Igreja Nossa Senhora 
Aparecida (Praça Aparecida). 

A comunidade poderá assumir a passagem de um ou mais Jovens e Assessores Adultos, 
lembrando que cada Jovem e Assessor Adulto assumirá a despesa necessária para a viagem 
(alimentação e gastos pessoais). Se a comunidade não puder assumir a passagem, o Jovem e o 
Assessor Adulto interessado deverá assumir. O valor da passagem é de R$195,00 (Viagem + 
camiseta) que deverá ser pago uma entrada para garantia de vaga e o restante até o dia 18 de 
abril para o Setor Juventude (entraremos em contato para confirmar a vaga). Em caso de 
desistência o Jovem e Assessor Adulto deverão se responsabilizar em colocar outro no lugar, não 
haverá devolução de dinheiro. 

Estamos orientando os Jovens e Assessores Adultos a manterem sintonia com seus Padres da 
Paróquia/Comunidade, para realmente participarem com sentido da nossa Peregrinação para a 
Romaria Nacional da Juventude. Neste sentido enviamos, em anexo, um modelo de Autorização 
para que cada padre utilize como inspiração e confirme esta sintonia. 

Por precaução, também solicitamos para os Jovens de 15 a 18 anos preencherem a autorização 
dos pais e/ou responsáveis (enviamos modelo em anexo). 

No total são 60 vagas que serão preenchidas de acordo com a ordem de chegada das inscrições 
que serão online, pelo Site e App da Diocese, portanto não deixe para depois! 

-Importante: Levar Bíblia, Terço, Boné, protetor solar, Garrafinha de Água. 

“Somos Jovens, Somos Muitos, Somos Igreja, Somos Um... Sem medo de Servir! ” 
#UnidadeNaDiversidade #IgrejaJovem 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pe. José Antônio Soares 
Assessor Diocesano da Pastoral Juvenil 

Alex Pereira Xavier 
Coordenador Diocesano da Pastoral Juvenil 

 

Romaria Nacional da Juventude 2019 

Local: Aparecida - SP 

Data: 27 de abril de 2019 

 

Saída: 26 de abril de 2019 

Hora: 17h 

Local: Jales - Catedral (praça da Catedral) 

           Fernandópolis - Igreja Aparecida (Praça Aparecida) 

Investimento: R$ 195,00 (Viagem + Camiseta) 

Inscrição: Online (Site e App da Diocese) - Menu Inscrição 

Oque levar: Bíblia, Terço, Boné, protetor solar, Garrafinha de Água 

Contato (Responsáveis): 

Pe. José Antonio - 17 996120228 

Alex - 17 997634843 

Tia Rô - 17 997332741 

Edivaldo - 17 988077711 

Katiane - 17 996491698 

Bruno - 17 996439903 


