
 

Brasília, 05 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

 
PASTORAL DA JUVENTUDE LASSALISTA – PAJULA 

 
 

Será que você se diverte mesmo? Acha que já viveu tudo o que podia? Não acredita que possa ter 
surpresas na vida? Tem certeza de que se conhece? Está aberto a novas experiências? Está afim de algo 
totalmente novo e diferente? E que ainda seja bom para você? Você não perde por esperar. Venha viver 
conosco momentos marcantes. Venha ser integrante ativo do nosso time! 
 

Quando e onde?  
 
Sempre às terças-feiras, das 16h45 às 18h, na sala 201. 
  
Quem pode participar?  
 
Alunos(as) do Ensino Médio.  
  
O que é a Pajula (Pastoral da Juventude Lassalista)? 
 
É um grupo de jovens que se reúne para: conhecer-se, conhecer o outro, viver momentos de 

profunda espiritualidade, elaborar seu projeto de vida, desenvolver projetos que auxiliem na boa integração 
dos jovens com a sociedade, fortalecer o protagonismo juvenil, tornar-se uma liderança, com animação e 
entusiasmo. Tudo isso no carisma lassalista.  

 
Como são os encontros? 
 
São momentos repletos de animação, integração, reflexão, discussões interessantes, formação, 

dinâmicas, crescimento pessoal, etc.  
 
Dúvidas? 
 
Caso você, jovem, senhores pais ou responsáveis queiram informações sobre esse momento de 

formação e integração, podem entrar em contato conosco pelo e-mail do coordenador de pastoral: 
elton.strehl@lasalle.org.br, ou pelo telefone: 3443-7878 ramal – 114.  

 
 

As fichas de inscrição deverão ser entregues para os professores de Ensino Religioso ou para o Ir. 
Elton Strehl. 
 
  

“O que deve caracterizar a juventude é a modéstia, o pudor, o amor, a moderação, a dedicação, a 
diligência, a justiça, a educação. São essas as virtudes que devem formar o seu caráter”. 

 
Sócrates 

 
 

VIVA JESUS EM NOSSOS CORAÇÕES! 
PARA SEMPRE! 

 
 
 

 Pastoral da Juventude Lassalista 

 

 



 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
ENCONTROS DA PAJULA 

 
 

Nome: _________________________________________________________________ 
 
Data de Nascimento: ____ / ____ / ____   Turma: ______ 
 
Endereço: ______________________________________________________________ 
 
Telefone: ____________ / ____________ 
 
Responsável(eis) ________________________________________________________ 
 
Telefone: _________________ /  _________________ /  _________________ 
 

ESCREVA UM POUCO SOBRE VOCÊ 
 

1- Qual é a sua crença religiosa?  ______________________ 
 
2- Você já participou de algum encontro de Jovens? Qual?  

 
_____________________________________________________________________ 

 
3- Faça uma descrição da sua pessoa, abordando qualidades, defeitos, valores nos 

quais você acredita e o que é mais importante em sua vida. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4- Vivemos em um mundo cheio de problemas, desigualdades e injustiças. O que você 

poderia fazer ou já faz para mudar esse quadro? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5- O que você espera dos encontros da Pajula em 2018? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 


