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Comemorações no Centro de Convivência de Idosos
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Testemunhos
Missionários IV
Juventude em missão, transformando a realidade

E

Guaraciaba
ara comemorar esse o
Dia do Idoso foi organizado no Centro de Convivência dos Idosos uma
confraternização para os
grupos da cidade. A intenção da criação da comemoração nesse dia é conscientizar a população de como
a melhor idade deve ser
valorizada e lembrar os

P

direitos que devem ser
exercidos e respeitados
para que o idoso tenha
uma qualidade de vida
cada vez melhor.
Em Guaraciaba o grupo
de idosos da cidade são
divididos em dois grupos:
os que frequentam nas
quartas-feiras e os que frequentam nas quintasfeiras, mas na cidade no

total são mais de 1.300 idosos que frequentam os 25
grupos, além , é claro dos
idosos que não frequentam grupo nenhum.
Para a coordenadora
dos grupos de idosos Nelci
Zembruski "Os idosos
devem ser tratados com
respeito, pois são pessoas
mais velhas e possuem
muita experiência de vida.

E é isso que nós no Centro
de Convivência fazemos,
tratamos eles com muito
respeito, pois eles merecem amor, carinho, atenção", lembram.
Para Ana Paula Minetto, coordenadora dos grupos de idosos, "Só se torna
idoso quem vide, por isso é
um privilégio chegar à
velhice", destaca.

Agenda

Paróquia Nossa Senhora de Fátima
Secretaria da Paróquia: Rua do Comercio, 671, Centro - Guaraciaba - SC.
16/10- Visita na comunidade de Linha Traira – 14:00 horas
16/10- Visita na comunidade do Tigre 20:00 horas
17/10 – Comunidade de Laranjeira – visita e benção nas
casas e celebração às 20:00 horas.
17/10- 1ª Noite do Tríduo de Nossa Senhora de Fátima –
reza do terço nas famílias às 19:30 horas.
18/10- Atendimento e benção o dia todo.
18/10- 2ª Noite do Tríduo de Nossa Senhora de Fátima –
encontro na Igreja Matriz 19:30 h.
19/10 –Visita na comunidade de Olímpio – 15:00 horas.
19/10- 3ª Noite do tríduo de Nossa Senhora de Fátima –
Celebração Mariana na matriz – 19:30h
20/10 – Missa festiva em honra a Padroeira Nossa Senhora
de Fátima e festa no salão – 10:00h.

·25/10 – Atendimento e benção o dia todo.
·25/10- Debate Regional sobre o Projeto de Lei 284/2013
que cria o Conselho Estadual da Juventude – Chapecó às
19:00 horas no Auditório do Sindicato dos Bancários.
26/10- Visita na comunidade de Ferreira às 15:00 horas

Festa da padroeira 10:30 horas
“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para
ensinar, para argumentar, para corrigir e para
educar na justiça, a ﬁm de que o homem de Deus
seja perfeito e qualiﬁcado para toda boa obra”
(Carta de São Paulo à Timóteo)

stamos vivendo um ano de muitas atividades onde a
juventude está se envolvendo e participando. O principal objetivo é viver a missão de forma a atingir as bases, indo
ao encontro da comunidade para evangelizar. Nossa caminhada se faz, a exemplo de Jesus Cristo, na opção preferencial pelos pobres e excluídos. Queremos ser jovens atuantes
nos mais diferentes espaços de construção coletiva. A nossa
missão é ir ao encontro de todos os tipos de juventude para
viver e assumir nosso compromisso e testemunho. Precisamos ser sal, luz e fermento junto às mais diversas realidades,
sempre que o nosso desejo por vida digna pulse mais forte,
para que sejamos sensíveis às causas e possamos fazer a nossa missão. Somos convidados a pisar ﬁrme neste solo brasileiro para construir coletivamente e cativar os jovens, deixando-os serem protagonistas em defesa e pela promoção
dávida. A nossa missão é grande e sabemos que o desaﬁo é
ainda maior. Saírem missão é também sair para escutar os
anseios e desejos de cada coração que quer ser parte do processo de evangelização.
Missão é caminhar, ir ao encontro do outro, ouvir, partilhar, escutar e sentar junto, saber entender e aconselhar.
Fazer missão é estar a serviço e doar-se à causa de um mundo mais justo, onde o bem prevaleça e todos tenham oportunidades iguais. Queremos fazer a nossa parte, sermos exemplos e testemunhos nos caminhos da vida. Em todos os nossos grupos de base queremos fazer acontecer a missão.
Somos felizes por assumirmos o compromisso de nos colocarmos a serviço do outro. Queremos que nossa juventude
seja protagonista e que continue sua linda missão que é cuidar, amar e respeitar sua diversidade juvenil espalhada por
todos os cantos do Brasil. “É missão de todos nós, Deus chama eu quero ouvir a sua voz”. Juventude, caminhemos, sem
medo, pois vale a pena! A vida da juventude é missão de
todos nós!
Matheus Fernandes, 22 anos, membro da Coordenação
Nacional da PJpelo Rio Grande do Sul).
A missão é algo que move qualquer cristão a sair de si.
Talvez nem tenhamos a possibilidade de sair para outro
país, outros estados, mas precisamos apoiar os que partem
para semear a Boa Nova do Reino em “outras margens”.
Jesus Cristo é o Missionário por excelência. Nunca se acomodou num só lugar. Ao seguir seus passos nos colocamos
em estado permanente de missão. Em nossa vida, não podemos perder de vista o horizonte do Reino.
É somente através da missão que a sua semente se espalha mundo a fora. O Dia Nacional da Juventude desse ano
quer nos provocar a olhar a missão com outros olhos, percebendo também seus efeitos na sociedade, na conquista de
mais seguidores. Nossa missão é, acima de tudo, um processo de conscientização que apresenta, a partir de Jesus Cristo, novas possibilidades de viver em comunidade na liberdade de ﬁlhos e ﬁlhas de Deus.
Jovem generoso está sempre pronto a dar o seu sim assumindo seu protagonismo na missão. A vida de nossas famílias, comunidades e daqueles que nos cercam devem ser tocadas pela nossa disponibilidade ao serviço do Reino. Isso é
missão.
Oração do Mês Missionário
Senhor, a Jeremias que resistia ao teu chamado por ser
ainda jovem, Tu respondeste: a quem eu te enviar, irás, eu
estou contigo. Apesar de nossas limitações, envia-nos!
Dá-nos o teu Espírito que realiza em nós a tua Palavra e
nos torna missionários e profetas do Reino. Amém.

