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Ref. AR 2013 – Comunicado nº 2 

XXX Assembleia Geral do MCC Regional NE II – Patos - 15 a 17 de março de 2013 

 

Meus Irmãos e Irmãs em Cristo Jesus:  

 

Primeiramente, gostaria de informar, com muita alegria, que contaremos com a presença do 

Coordenador do GEN em nossa Assembleia. Na Assembleia anterior convivemos, com muita 

sinergia e alegria, com nosso Assessor Eclesiástico Pe. Xiko e, agora, com a Graça de Deus, 

teremos a presença do novo Coordenador do Movimento, eleito no Encontro Nacional ocorrido 

no Espirito Santo, João Barciela. 

 

1. INSCRIÇÕES: em arquivo anexo enviamos a Ficha de Inscrição, também disponível no site 

da Assembleia (https://sites.google.com/site/ar2013patos). A ideia é que os Coordenadores 

de GED colham as informações de cada candidato preenchendo uma ficha para cada um, 

em um numero maior do que o limite de vagas estabelecido no Comunicado nº 1, 

destacando os que estarão aguardando vagas excepcionais que só serão identificadas 

bem próximo da data da Assembleia. As fichas deverão ser enviadas ao GER até 28 de 

fevereiro e também deverão ser apresentadas na entrada da AR. Com isso será possível 

fazer o balanço do nº de inscritos e redistribuir as vagas sobrantes, se for o caso. 

 

2. TAXA DE INSCRIÇÃO: a taxa individual de inscrição da AR é de R$ 130,00, pagas em 

duas parcelas iguais: uma até o dia 15 de fevereiro e outra na entrada da AR. O valor de 

cada GED deverá ser depositado na conta do GER. Vamos evitar pagamentos do 

candidato individualmente. 

 
Que o Espirito Santo nos inspire a todos para vivermos um fraterno encontro. 

Um abraço, 

Teixeira 


