Senatus de São Paulo
Circular nº 04

São Paulo, 08 de dezembro de 2018.

Retiro da Juventude Legionária
“Eis aqui a serva do Senhor. Faça – se em mim segundo
a tua palavra”
(Lucas 1,38)
Essa circular traz aos Oficiais de Conselho, informações importantes sobre o retiro da
Juventude Legionária, que ocorrerá nos dias 02 a 04 de março de 2019, 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: 20/02/2019
A ficha deverá ser entregue por carta, fax ou e-mail.
Taxa de inscrição: R$ 50,00 (cinquenta reais) por participante.
Bradesco – Agência: 0131-7
Conta corrente: 103787-0
Santander – Agência: 248
Conta Corrente: 13.01181-7
Enviar ao Senatus apenas o comprovante do depósito e a ficha.
Os participantes deverão ter a idade entre 15 (quinze) e 30 (trinta) anos completos e
ser legionário atuante dentro do Conselho.
É necessário levar: pertences pessoais, Bíblia, Manual, caneta e caderneta de
anotações, RG original ou cópia autenticada, roupas de cama e banho. Caso tome
algum remédio, favor deverá trazê-lo, pois não temos na Casa de Formação.
Saída da sede do Senatus no dia 02 (sábado) às 08:00. Os jovens de outras cidades
que voltarão de ônibus de viagem, favor comprar passagem antecipadamente com
horário após às 18:00 do dia 04 (segunda-feira). Os jovens que vierem de condução
própria poderão chegar sábado às 09:00.
Este retiro tem como objetivo geral a espiritualidade dos jovens para assim melhor
atuarem junto aos Praesidia e Conselhos a que pertencem. O objetivo específico é
trabalhar a espiritualidade pessoal e legionária com base na figura de Maria a mãe
de Jesus.
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