
 

 
 

PASTORAL UNIVERSITÁRIA 
 

INFORMATIVO FEVEREIRO 
  

 Semana de Acolhimento (01 a 05/02/16) 
 

01/02 (segunda)  
18h - Santa Missa - Abertura do Ano Letivo/ Local: Auditório São Paulo 
 
03/02 (quarta) 
18h- Participação no Terço Mariano ao vivo pela TV CANÇÃO NOVA  
Local: Ermida da Mãe Rainha Observação: Chegar ao local às 17h45 
18h40 – Santa Missa/ Local: Auditório São Paulo 
 
04/02 (quinta) 
17h45 - Santa Missa/ Local: Espaço Monsenhor Jonas (ICN) 
18h20- Desafio Radical/ Local: Chácara Santa Cruz (Canção Nova) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05/02 (Sexta)  
20h - Noite Musical 
Local: FCN ao lado da Gruta de Nossa Senhora Auxiliadora 
 

 Atividades semanais da pastoral com participação dos Missionários Canção Nova 
Manhã 
16/02 e 23/02 (terças)- 9h40 – Momento Mariano 
18/02 e 25/02 (quintas) – 9h40 – Adoração ao Santíssimo Sacramento 
19/02 e 26/02 (sextas) – 9h40 – GOU (grupo de oração universitário) 

Noite 
16/02 e 23/02 (terças) - 20h – Momento Mariano 
18/02 e 25/02 (quintas)-20h– Adoração ao Santíssimo Sacramento 
19/02 e 26/02 (sextas)- 20h– GOU ( grupo de oração universitário) 

Comunicado Pastoral 
Querido aluno, com alegria acolhemos você ingressante na FCN. 

Convidamos para participar da Santa Missa, dia 04/02 (quinta-feira) às 17h45, no 
espaço Monsenhor Jonas, na FCN. Logo em seguida, teremos o Desafio Radical.  
Este momento tem como objetivo promover o encontro e a integração com os alunos 

veteranos. A participação não é obrigatória, mas um convite a cada aluno 
matriculado. A Pastoral Universitária, juntamente com os alunos veteranos do 3º 

período dos cursos de Filosofia, Rádio e TV, Jornalismo e Administração organizam 
este momento de fraternidade no início de cada ano.  

Para o desafio radical, pedimos a colaboração de 1 kg de alimento não perecível + 
R$ 2,00 para ajudar nas atividades da Pastoral Universitária.   

É importante ressaltar, que traga roupa de esporte para participar da atividade. 
• Meninos bermuda (abaixo no joelho) ou calça, camiseta (sem ser regata) e um tênis 

velho. 
• Meninas calça (leg abaixo do joelho ou calça comprida), camisetas compostas (não 

sejam branca ou cores transparentes) e um tênis velho. 
Neste dia não é necessário trazer material escolar. 

Esperamos por você! 



 

 
 
 

 Formações 
 Todos que desejarem participar das formações deve se inscrever no e-mail 
pastoraluniversitaria@fcn.edu.br, colocando nome completo, curso e período. Bem como, 
descrever que oficina deseja fazer em um único e-mail. Estas atividades acrescentam como 
atividades complementares. 
 
Por exemplo:  
Renata Gusmão de Sousa, 1º RTV, desejo participar de todas as atividades. 
OU 
José Feliciano de Jesus, 1º FIL, desejo participar da Oficina de Espiritualidade de Dom Bosco 
e da 1ª Oficina as quartas-feira. 
 
13/02 (Sábado) – 9h às 16h – Mini Curso: A Espiritualidade de Dom Bosco 
Todos que desejarem participar de ações sociais promovidas pela Pastoral Universitária, tais 
como: visita a orfanato, asilo, oratório no Instituto Canção Nova, como voluntário, precisam 
fazer este curso. (50 vagas) 
 
17/02 (quarta- feira) - 14h30 às 17h30 – Oficina: “A Educação na Canção Nova” – Profª 
Shirleya Nunes (50 vagas) 
 
20/02 (sábado) – 9h às 16h – Dia de Integração (todos os alunos interessados) 
 
24/02 (quarta) - 14h30 às 17h30 – Oficina: “Adaptação, como lidar?” – Psicóloga e Profª 
Elaine Ribeiro (50 vagas) 
 
27/02 (sábado) - 9h às 12- Workshop: “Quaresmal” – Palestrante: Pe. Clayton (50 vagas) 

 
. 

 

Dom Bosco, educai-nos para a SANTIDADE! 


