
"Fica permitido que o pão de cada
dia tenha no homem o sinal de
seu suor. Mas que sobretudo tenha
sempre o quente sabor da
ternura". 
(Thiago de Mello, ‘Estatuto do Homem’)

"O amor não se conforma com a
injustiça". 
(Paulo, apóstolo)

“Na normalidade do Reino de
Deus o pão chega a todos e sobra,
a organização social baseia-se em
contribuir, partilhar e distribuir,
não em possuir, excluir e
acumular.” 
(Papa Francisco, audiência geral, 30/09/2020).

“Nenhuma família sem casa,
nenhum camponês sem terra,
nenhum trabalhador sem
direitos.” 
(Papa Francisco)

“Ninguém liberta ninguém.
Ninguém se liberta sozinho. As
pessoas se libertam em
comunhão". 
(Paulo Freire)

“Para que serve a utopia? Serve
para isso: para que eu não deixe de
caminhar.”
(Eduardo Galeano)

INFORMAÇÕES

Saber Viver é um projeto da Catedral Diocesa-

na de Caxias do Sul, destinado a grupos de pes-

soas de 55 anos e mais, com a finalidade de dar

maior sentido à vida, estabelecer laços de ami-

zade e enriquecer os momentos que se está vi-

vendo.

As atividades oferecidas se alicerçam em três

pilares: convivência, por envolver processos in-

terativos, dando assim à existência do idoso

um significado especial; reflexão, por ser um

ato de perceber, ressignificar, repensar uma i-

deia ou ponto de vista; espiritualidade, por se

relacionar com qualidades do espírito humano:

amor, compaixão, paciência, tolerância, capaci-

dade de perdoar. 

Inscrições:

Secretaria da Catedral

1º a 17 de março de 2023 

Horário:

09h às 11h30min e das 14h às 17h

Número de vagas: 

50 vagas em cada oficina, sendo que nas

oficinas de Informática Básica e Estudo da

Língua Italiana serão 15 vagas por grupo.

As vagas serão preenchidas por ordem de

inscrição.

Local:

Espaço Mater Dei

Catedral Diocesana de Caxias do Sul

Matrícula:

R$ 30,00 (trinta reais) para cada oficina

Mensalidade:

R$ 30,00 (trinta reais) para cada oficina, de

abril a novembro 

Celebração de início das atividades:

Missa em Ação de Graças de início das

atividades no dia 24 de março de 2023, às

16h, na Catedral Diocesana

Encerramento das atividades:

Dia 1º de dezembro de 2023. Haverá Missa

em Ação de Graças, às 12h, e, após, almoço

de confraternização.
VENHA SER PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO, ESCOLHA

AS OFICINAS QUE VOCÊ VAI PARTICIPAR E SE INSCREVA.
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Ficha de inscrição - 2023
Nome:Nome:

Data de Nascimento:Data de Nascimento:

Endereço:Endereço:

Oficinas a serem oferecidas em 2023Oficinas a serem oferecidas em 2023

Horário: Segunda-feira, das 14h às 16h

Período: 20 de março a 17 de julho e 

                 07 de agosto a 27 de novembro

Serão trabalhados tópicos referentes a:

a) Saúde e bem estar: biodinâmica humana

centrada na prevenção.

b) Arte e Cultura.

c) Espiritualidade.

d) Psicologia do envelhecimento.

e) Interação social e cidadania.

Horário: Terça-feira, das 14h às 15h30min

Período: 21 de março a 18 de julho e 

                 08 de agosto a 28 de novembro

Pré-requisito: ter cursado o Básico I.

Serão trabalhadas noções básicas para

uma comunicação oral e escrita.

Horário: Terça-feira, das 16h às 17h30min

Período: 21 de março a 18 de julho e 

                 08 de agosto a 28 de novembro

Serão trabalhadas noções básicas para uma

comunicação oral e escrita.

Horário: Quarta-feira, das 14h às 16h.

Período: 22 de março a 19 de julho e   

                 09 de agosto a 29 de novembro

Jogos a serem exercitados:

xadrez, damas, dominó, palavras cruzadas,

quebra-cabeças, jogos com cartas e jogos no

computador.

Horário:  Quarta-feira, das 16h às 17h50min

                   Quinta-feira, das 14h às 16h

                   Quinta-feira, das 16h às 17h50min  

Período: 

Quarta-feira - 22 de março a 19 de julho e 

                 09 de agosto a 29 de novembro

Quinta-feira - 23 de março a 20 de julho e 

                 10 de agosto a 30 de novembro

Serão desenvolvidas noções básicas sobre os

seguintes programas e aplicativos:

Windows,  Word,  Internet, E-mail, Facebook,

WhatsApp e noções sobre o uso do celular.

Horário: Sexta-feira, das 14h às 16h

Período: 24 de março a 21 de julho e 

                 11 de agosto a 1º de dezembro

Foco de estudo:

leitura e reflexão de trechos da Bíblia. 

Nome e telefone de um familiar:Nome e telefone de um familiar:

Nº:Nº: Compl.:Compl.: Bairro:Bairro:

Fone resid.:Fone resid.: Cel.:Cel.:

Nº Identidade (RG):

Nome(s) da(s) oficina(s) que irá participar: 

Se uma das oficinas for informática, anote o dia da

semana e o horário pretendido.
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