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Presencialidade no encontro do JUND 

 

Enfim chegou o momento de fazer as malas e viajar para o encontro de formação de animadores e 

assessores dos grupos de jovens do JUND. Os jovens, professores/as e as Irmãs gostam e se motivam muito 

para vir à Canoas receber as orientações e assim se capacitarem para conduzirem os grupos de sua 

localidade dentro dos valores, princípios e objetivos da Juventude Notre Dame. 

Com auxílio dos seus assessores, professores ou Irmãs, os jovens animadores dos grupos pegaram a 

estrada e, bastante entusiasmados chegaram ao local do encontro onde se reuniram com outros jovens 

vindos de Pedro Osório, São Lourenço do Sul, Rolante, Taquara, São Sepé, Júlio de Castilhos e Canoas. 

Com a volta da presencialidade e junto dela a alegria dos reencontros, os jovens e assessores participaram 

de diversas atividades sob a coordenação da Irmã Shirle Maria e do assessor Márcio Amaral. O encontro 

aconteceu em ambientes preparados especialmente para os 32 participantes, na comunidade da Casa 

Provincial, em Canoas, nos dias 13 a 15 de maio. 

Além das atividades bem direcionadas para a capacitação dos jovens e assessores, houve momentos de 

integração dos mesmos com as Irmãs da comunidade nas refeições, nos lanches e recreios. Isto trouxe o 

movimento juvenil aos corredores e ambientes da casa, depois de dois anos por restrições da covid-19. 

Ao final do encontro os jovens agradeceram a acolhida, os ensinamentos e a convivência sinalizando o 

quanto haviam aproveitado o final de semana: “Foi tudo maravilhoso. Amamos o final de semana e já 

temos muitas ideias para desenvolver em nossos grupos.” 

O retorno para casa deixou em todos a expectativa de novo reencontro. A segunda etapa desta formação 

acontecerá no mês de julho. Os/as animadores participam das duas etapas completas, pois assim está 

planejado o programa de formação. 


