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Ref. Encontro de Aprofundamento do Nordeste II – Comunicado 3  

       Encontro dos Jovens da Macro Região Nordeste  

       Encontro Nacional de Assessores Eclesiásticos 

 
 
Prezados Irmãos em Cristo Jesus: 
 
 
 

Estamos há menos de um mês de nosso Encontro de Aprofundamento de 2013, previsto para 
ocorrer em Palmeira dos Índios-AL, no período de 20 a 22 de setembro. Este comunicado 
objetiva solicitar que façam suas inscrições enviando-nos os nomes dos cursilhistas que 
participarão e, também, indagar se há alguma dúvida que requer esclarecimentos.  
 
Aproveitamos esse comunicado para lembrá-los também do Encontro de Jovens da Macro 
Região Nordeste que acontece a cada três anos. Neste ano o GER NE II, mais precisamente o 
GED de Maceió, está sediando o Encontro, no período de 13 a 15 de setembro. Não podemos 
deixar de estar presentes: eles estão contando com três cursilhistas de cada GED, entre os 
quais um jovem. Se não houver jovem na estrutura do GED pode ser outro da Diocese que 
tenha feito Cursilho, como forma de engajamento. Hoje retransmiti a todos vocês e-mail do 
atual representante jovem, João Elias, que fala sobre o Encontro e anexa a Ficha para 
Inscrição. 
 
Não esqueçam também de incentivar e criar condições para que seus Assessores Eclesiásticos 
participem do Encontro Nacional de Assessores Eclesiásticos, a realizar-se no período de 15 a 
17 de outubro, em São Paulo. Se alguém ainda tiver duvida, por favor, entrem em contato 
conosco ou se preferir diretamente com o GEN. 
 
Que o Pai continue a nos proteger e o Papa Francisco seja nossa inspiração na relação com 
nossos irmãos afastados. 
 
 
Um abraço. 
Teixeira 
 


