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EXPOSIÇÃO

Milhares de pessoas já 
passaram pela Associação 
de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (Apae) de Tan-
gará da Serra nos últimos 
dias, garantindo uma ou 
muitas flores e plantas. 

A 10ª edição da Expoflor 
iniciou no último sábado, 
8, com grande variedade 
de plantas frutíferas e or-
namentais, para jardins, 
como folhagens, orquíde-
as, suculentas, entre outras 
flores, e com valores para 
todos os gostos e bolsos.

Àqueles que ainda não 
visitaram a Expoflor, a co-
ordenadora da Apae, Mari 
de Oliveira, lembra que 
ainda dá tempo, pois a expo-
sição de flores e plantas se-
gue até domingo, dia 16 de 
junho, até às 12h. Na sexta e 
sábado o horário de atendi-
mento é das 9h às 22h.

A Expoflor conforme a 
coordenadora é um dos 
mais importantes eventos 
realizados pela Apae, por-
que é através dele que é 
possível arrecadar fundos 
para manutenção da Esco-
la Raio do Sol, no decorrer 
do ano. 

Como parte da progra-
mação foi realizado ainda 
o 1º Jantar Italiano dos 
Namorados, na noite da 
última quarta-feira, 12, na 
Apae, com grande público 
presente. 

Expoflor 
segue até 
domingo, 
na Apae

Nova Olímpia se prepara 
para receber a 10ª Jornada 
Diocesana da Juventude

FINAL DE SEMANA

A Diocese São Luiz de 
Cáceres por meio do Setor 
Diocesano da Juventude, 
promoverá nos dias 15 
e 16 de junho, a 10ª edi-
ção da Jornada Diocesa-
na da Juventude (JDJ) na 
Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida de Nova Olím-
pia, com expectativas 
em reunir mais de 1.200 
jovens oriundos das 22 
paróquias pertencentes 
a Diocese. Este evento se 
revela como um dos mo-
mentos mais expressivos 
da juventude da Igreja 
e tem o objetivo promo-
ver a evangelização e 
incentivar a juventude, 
conduzindo os jovens a 
uma real experiência de 
fé e seu avivamento para 
irem ao encontro do ou-
tro, como pede o Papa 
Francisco para ser uma 
Igreja em saída (igreja 
com as portas abertas).

O tema escolhido foi o 
mesmo da Jornada Mun-
dial da Juventude-JMJ 
deste ano, realizada no 
Panamá: “Eis aqui a ser-
va do Senhor. Faça-se em 
mim segundo a tua pala-
vra” (Lc 1, 38). O convite 
é feito a toda juventude 
para celebrar em unida-
de esse belo momento. A 
Jornada conta com uma 
programação especial 

Um grande encontro 
com louvores, 
alegria e muita 
espiritualidade

Intenção é levar 
nossos jovens a 
uma profunda 
intimidade 
com Deus

Evento contará com show nacional da Irmã Ana Paula CMES

Grande variedade

Click Nova Olímpia
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para estes dois dias de 
louvores, alegria e muita 
espiritualidade, além da 
atração nacional da irmã 
Ana Paula CMES, a pro-
gramação terá palestras, 
adoração, catequese, 
testemunhos, apresenta-
ções Culturais, música 
ao vivo e a Presença do 
Bispo Dom Jacy e diver-

sos religiosos convidados.
O padre Aguinaldo As-

sunção, pároco de Nova 
Olímpia ressalta a impor-
tância da Jornada na vida 
dos jovens. “Nossa inten-
ção é levar nossos jovens a 
uma profunda intimidade 
com Deus, através da pala-
vra divina, dos sacramen-
tos e da experiência de fé 
em comunidade, condu-
zindo-os no caminho da 
conversão e da vida em 
plenitude. A JDJ é o sopro 
do Espírito Santo no cora-
ção dos jovens, um novo 
pentecostes na vida de 
cada um. A igreja ama os 
jovens, por isso os acolhe 
em todas as suas necessi-
dades”, enfatiza o padre 
Aguinaldo Assunção.

Programação – No sá-
bado, dia 15 de junho, a 
programação terá início 
às 19h, na Praça da Igreja 
Matriz com Missa solene 
presidida pelo Reveren-
tíssimo Bispo Diocesano 
Dom Jacy e uma procis-
são da Praça da Matriz 
com destino ao Gercafi 
onde acontecerá o show 
nacional da Irmã Ana 
Paula CMES. No domin-
go, a partir das 7h, será 
servido para toda juven-
tude um café da manhã, 
seguindo a programação 
os jovens terão momen-
tos de Oração, Louvor, 
Catequese e Testemu-
nhos, encerrando-se às 
15h com a Missa de En-
vio.
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