VIII Caminhada Franciscana da Juventude
Curitibanos – SC, 11 a 13 de janeiro de 2019
Tema: São Francisco e o Sultão: rompendo fronteiras no diálogo pela paz.
Lema: “Todos saberão que sois meus discípulos,
se vos amardes uns aos outros.” (Jo 13, 35)

INFORMAÇÕES GERAIS

 Objetivos: a partir da espiritualidade franciscana, proporcionar momentos de encontro
com Deus, com os irmãos, com a natureza, consigo mesmo e com os próprios limites, além
do incentivo a uma vida mais saudável por meio da prática do exercício físico. Trata-se,
portanto, de um caminho interior e exterior que nos leva a descobrir a importância do
cultivo da própria espiritualidade.

 Quem pode ir? Juventude em geral. Para menores de 16 anos, somente mediante
autorização dos pais e com um acompanhante maior de idade.

 Inscrição: A partir dessa Caminhada teremos uma nova forma de inscrição e pagamento.
Através do link: https://lets.li/8CFJCuritibanosSC , vocês poderão escolher a forma de
pagamento (Cartão de Crédito, Cartão de Débito ou Boleto Bancário com o vencimento em
dois dias). A taxa de inscrição será no valor de R$ 45,00, com direito a alimentação,
hospedagem e camiseta. O prazo para inscrição é de 5 de novembro e 8 de dezembro de
2018.
o Obs.: Não será mais necessário enviar o comprovante de depósito pelo zap. No
entanto, caso o boleto não seja pago até o vencimento (2 dias após a emissão),
sua inscrição será cancelada automaticamente e você terá que realiza-la
novamente para garantir sua participação.

 Quando? Chegada entre 6h e 8h da manhã do dia 11 de janeiro e conclusão às 14h do dia
13 de janeiro de 2019.

 Onde?
Início: Monumento da Paz, Rodovia SC 451, Frei Rogério – SC.
https://goo.gl/maps/GTLsLuG7Gco
Conclusão: Igreja Matriz Imaculada Conceição, Praça da República, 40, Centro,
Curitibanos – SC.
https://goo.gl/maps/4L8gz38m2jp

 Cronograma:
Sexta-feira – 11 de janeiro – 15 km
Até às 8h – Chegada, acolhida e credenciamento no Monumento da Paz, em Frei Rogério - SC,
cidade que abriga uma das maiores colônias japonesas do Sul do país. Tendo a forma de Tsuru
(pássaro comum no Japão) e com um sino do templo Daionji, doado em 1998 pela Província de
Nagasaki, o Monumento da Paz foi construído por imigrantes sobreviventes das bombas
atômicas de Hiroshima e Nagasaki, e todos os anos, nos dias 6 e 9 de agosto, datas das
explosões atômicas, seu sino é tocado em memória das vítimas. Nesse local seremos acolhidos
pela comunidade japonesa.
19h – Encaminhamento para as famílias - não precisa levar saco de dormir.
Sábado – 12 de janeiro – 24 km
6h – Início da Caminhada, passando pela cachoeira São Francisco. Após o almoço,
conhecimento e interação com a realidade rural e mística.
19h30 – Encerramento do dia com o encaminhamento para as famílias.
Domingo – 13 de Janeiro – 22 km
3h – Início da Caminhada
6h30 – Celebração da Missa
13h – Almoço de Encerramento
Maiores informações, sav@franciscanos.org.br

Pela equipe de organização,
Frei Diego Atalino de Melo
Frei Marx Rodrigues dos Reis

