
                                                                                                                            

        Belo Horizonte, 9 de abril de 2019. 
 

Caríssimos familiares,  
 
Nos dias 17 a 20 deste mês, vivenciaremos a Semana Santa           

Jovem em Montes Claros. Este evento conta com a participação de           
Jovens de Montes Claros, da Obra Social São José Operário e do            
Colégio Imaculada Conceição, os quais irão fazer a experiência do          
Amor de Deus refletindo a paixão, morte e ressurreição de Jesus,           
através de oração, dinâmicas, reflexões, partilhas. Eles também irão         
visitar algumas famílias hipossuficientes e um asilo, devidamente        
acompanhados pela Equipe de Pastoral.  
 

Queremos possibilitar experiências significativas aos nossos      
jovens as quais conferem sentido para a vida e colaboram no           
processo de humanização.  
 

Como gesto concreto, oriundo do amor-serviço, queremos       
levar algumas guloseimas para as crianças e alimentos para as          
famílias carentes.  
 

Pedimos a todos os que puderem que tragam até o dia 16 de             
abril, terça-feira, doações de caixas de leite, fraldas geriátricas,         
biscoitos variados e guloseimas (balas, chocolates, chicletes, pipoca        
e similares).  
 

Desde já agradecemos a contribuição e desejamos uma feliz         
e santa Páscoa para todos vocês.  
 

Fraternalmente,  
 

Coordenação Pastoral 
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