A.S.J
Adolescentes
Quem

somos?

O ASJ (Adolescentes de São José)
é um grupo de catequese para adolescentes formado por volta do
ano 1986, na paróquia de S. José em
Coimbra, constituído por animadores com mais de 18 anos.
O ASJ tem um papel de elevado relevo, quer na formação cristã, quer
na formação social e humana de jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos.
Ao fim destes 4 anos de caminhada,
preparamos os jovens para entenderem melhor qual o seu papel na
Igreja e como poderão eles servir
Deus.
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O ASJ é...
“... um grupo que simboliza a união
e o convívio entre jovens”
“... uma maneira de conhecer, conviver e partilhar ideias e sentimentos
com outras pessoas.”
“ ... sitio onde se iniciam novas amizades e se criam laços para toda a
vida”
“... a minha segunda família, que
como a primeira me apela a crescer e a melhorar”
“ ... um local onde me sinto bem
e onde encontro respostas e um
sentido para as minhas perguntas”
“ ... o ponto de reunião onde podemos estar com os nossos amigos e

reflectir sobre os temas do dia-adia”
“ ... uma forma de reunião com os
outros e com Deus”
“ ... convívio, amigos e partilha”
“ ... um espaço de reflexão que eu
adoro”
“ ... uma maneira divertida de passar tempo a fortalecer a nossa relação com Deus.”
“ ... um lugar onde nos podemos
encontrar a nós mesmos.”
“... é Vida.”
“ ... o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro.”
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