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Circular Nº 011/CNJ/2019                            Brasília, 25 de março de 2019 
 
 
Aos  
Presidentes dos Conselhos Metropolitanos e Diretoria  do CNB 
Coordenadores das CJs dos Conselhos Metropolitanos 
 
 
Assunto: Encontro Nacional da Juventude (ENJ – 2019) 

 

         “A Juventude é a janela pela  

qual o futuro entra no mundo”  

Papa Francisco 

 
“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!” 

 
 

Com imensa alegria e entusiasmo a Comissão Nacional de Jovens 

convida todas as Comissões de Jovens dos Conselhos Metropolitanos do Brasil, através 

das Lideranças Jovens Vicentinas para participarem do 31º ENJ- Encontro Nacional da 

Juventude Vicentina da SSVP 2019 com o tema:  

“Não deixem para os outros o ser protagonista da mudança” 

Papa Francisco 

Onde trabalharemos em consonância com tema anual do Conselho 

Nacional do Brasil “Mestres e Senhores” a fim de resgatar o protagonismo e o espírito de 

liderança dos jovens vicentinos. Seguramente é um momento propício para estarmos 

reunidos, reforçando nosso carisma vicentino, nossa espiritualidade e compromisso com 

nossos mestres e senhores.  

 

Abaixo seguem todas as informações necessárias:  

� Data: 12 a 14 de julho de 2019; 

� Horário: Início 18 horas (sexta 12/07) e término 14 horas (domingo 14/07); 

� Inscrição: R$220,00  

� Onde: Vl Colônia dos Padres, - Vila Rica - Jaboatão dos Guararapes, PE - 

CEP: 54090-450. Telefone (81) 3481-2616.  
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Solicitamos que participem no mínimo dois representantes por Conselho 

Metropolitano, priorizando a Comissão de Jovens do CM e jovens líderes. A participação 

do presidente do CM é facultativa. As inscrições serão realizadas via on line através de 

link indicado abaixo, e o valor referente à mesma será pago no local, mediante emissão 

de recibo.  

As inscrições serão realizadas até 19 de abril de 2019, somente on line 

pelo link:  

https://goo.gl/forms/Al0RTa8V8hro8TCl1 

 

Para deslocamento até a casa de Encontro, a CNJ sugerimos algumas alternativas:  

1- Aeroporto Internacional de Recife está a 30 km (média) valor do UBER R$ 40,90 

(O valor pode variar) 

2- Rodoviária de Recife está a 14 km (média) valor do UBER R$ 22,69 (o valor pode 

variar) 

3- Serviços de Taxi  

4- Serviços de Ônibus  

A CNJ organizará uma planilha com os horários e locais de chegadas e 

partidas a fim de organizar grupos para dividir o valor do traslado até o local do 

Encontro.  

Estamos todos à disposição e esperamos que este encontro possa 

ampliar nosso olhar, nosso zelo e nosso compromisso com a família vicentina e 

principalmente com nossos mestres e senhores.  

Com as Bençãos de Deus, despedimo-nos animados para reencontrá-

los. 

 

Fraternalmente 

 

                

  Cristian Reis da Luz                                      

  Presidente do CNB                                 
 

 

 

Csc. Denise Ramos 

Coordenadora daCNJ 
 

  
 


