O Setor Juventude da CNBB, através da Comissão Episcopal para o Laicato,
rende graças a Deus pelas suas diferentes áreas de atuação – um
verdadeiro dom de Deus para a vida da juventude do Brasil – buscando
evangelizar em todos os lugares vitais onde os jovens estão inseridos.
Para potencializar nossa missão, estamos encabeçando um pedido para
que, em 2013, toda a Igreja possa assumir a Campanha da Fraternidade
com o tema da juventude. Para tanto, pedimos que todas as pastorais,
movimentos, congregações religiosas, novas comunidades, organismos
etc., somem forças conosco solicitando aos Bispos do Brasil a aprovação
deste desejo.
Temos muitos motivos para fazer este pedido aos nossos pastores, mas
ele só se tornará realidade se você colaborar, espalhando por todo Brasil –
em nossos grupos, encontros, assembleias, retiros, eventos, escolas,
universidades e paróquias – esta petição, cujo download pode ser feito em
nosso site (www.jovensconectados.org.br)
Precisamos de um milhão de assinaturas de jovens, adultos, casais, idosos
e de todos os que são apaixonados pela causa da juventude.
O prazo máximo para a coleta das assinaturas é de 17 de abril de 2011.
Mãos à obra! E vamos à luta, na fraternura juvenil!
Na unidade,

Dom Eduardo Pinheiro da Silva, SDB
Bispo referencial do Setor Juventude da CNBB

Pe. Carlos Sávio da Costa Ribeiro
Assessor do Setor Juventude da CNBB

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato

Setor Juventude

Nós, abaixo assinados, solicitamos à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil a
realização da Campanha da Fraternidade 2013 sobre o tema “Juventude e
Fraternidade” de acordo com as justificativas em anexo.
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ATENÇÃO: Favor enviar esta folha para o Setor juventude CNBB até o dia 17 de abril de
2011 no seguinte endereço: Setor de Embaixadas Sul – Quadra 801 – Conjunto B
Brasília – DF CEP: 70200-014

