Seus Direitos
Prof. Ricardo M. Cabezón
AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM DE MENORES

Leitora Fátima (localidade não informada) Professor sou missionária e no feriado de
Corpus Christi iremos fazer um retiro espiritual com os jovens de nossa catequese
entre 12 e 14 anos numa comunidade no Paraná. Não sei o que pedir para os pais
para não termos qualquer problema. Preciso de uma autorização por escrito com
firma reconhecida ou algum outro documento? Obrigado e que Deus lhe abençoe
por esse trabalho!

Resposta do Prof. Ricardo Cabezón: Olá Fátima, saudações! Primeiramente agradeço
por nos escrever e a parabenizo pelo seu trabalho voluntário na formação espiritual de
jovens, sem dúvida é algo que faz a diferença nos dias atuais em que temos tanta
injustiça e egoísmo em nosso meio social.
Quanto a sua indagação é importante primeiramente passar um comunicado aos pais
informando o destino correto, como será feito o transporte, custo (se houver), a
duração do evento, eventuais materiais ou vestuário que os jovens necessitarão levar,
indicar telefones de contato dos responsáveis, questionar se o filho tem algum
problema de saúde ou merece cuidados especiais para com a alimentação etc, com
vistas a não ter surpresas desagradáveis antes, durante e depois da realização de sua
viagem.
Juntamente com esse comunicado solicite uma autorização dos pais ou responsáveis
(tutor, curador, guardião) para a realização do referido passeio podendo ser feita por
escrito particular (mera declaração concedendo permissão para a viagem) não
esquecendo de solicitar aos jovens que levem seus documentos particulares e que
deixem anotado nas autorizações os telefones de contato de seus pais/ responsáveis
para eventual necessidade. Boa sorte!
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