
Legião de Maria 
Senatus de São Paulo 

 

 

Avenida da Liberdade, 91 - Sobreloja - CEP 01503-903 – São Paulo/SP 
Fones: 3104-5980 / 3101-7099 / 3864-0774 Fax: 3105-0780 

E-mail: legiaodemaria-senatussp@uol.com.br - site: www.senatus.org.br 

São Paulo, setembro de 2017. 

Circular nº 010/17 

 

 

Encontro de Jovens 
“Juventude no Ano Mariano: não é o futuro da Igreja, é o PRESENTE!” 

 

 

 

Essa circular traz aos Oficiais de Conselho, informações importantes sobre o Encontro de Jovens, que ocorrerá 

nos dias20, 21 e 22 de outubro 2017, na Casa de Formação Frank Duff, em Mogi das Cruzes – São Paulo, sito 

a Rodovia Mogi / Dutra – SP 88, Km 42. 

 

 Prazo para entrega da Ficha de Inscrição e Pagamento de Taxa: 10/10/2017 

o A ficha deverá ser entregue por carta, fax ou e-mail. 
 

 Taxa de inscrição: R$ 100,00 (cem reais) por participante. 

Bradesco – Agência: 0131-7      Conta corrente: 103.787-0 

Santander – Agência: 248           Conta Corrente: 13.01181-7 

Enviar ao Senatus apenas o comprovante do depósito e a ficha. 
 

 Idade: entre 14 (catorze) e 26 (vinte e seis) anos completos. Não é necessário que o jovem participe da 

Legião de Maria. 

 

 É necessário levar: pertences pessoais, Bíblia, caneta e caderneta de anotações, RG original ou cópia 

autenticada, roupas de cama e banho. Caso tome algum remédio, favor trazê-lo, pois não temos na Casa 

de Formação. 
 

 O Senatus disponibilizará um ônibus para os participantes. A saída será da sede do Senatus no dia 20 

(sexta-feira) às 19:00. Os jovens de outras cidades que voltarão de ônibus de viagem, favor comprar 

passagem antecipadamente com horário após às 18:00 do dia 22 (domingo). Os jovens que vierem de 

condução própria poderão chegar sexta-feira após às 19:00. 
 

 Este encontro tem por finalidade proporcionar momentos de descontração, formação e aprofundamento 

da vivência cristã para todos os jovens participantes, através de atividades que apresentem a Igreja e a 

Legião de Maria de forma complementar a caminhada de cada um. 

 

 

 

 

Diretoria do Senatus de São Paulo. 

 

 

 


