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NE2 cc 12/2014 – Recife-PE, 7 de agosto de 2014. 

 

Ref. Encontro Regional de Aprofundamento (3). 

 

 

Prezados Irmãos em Jesus Cristo: 

 

O presente trata de nosso Encontro de Aprofundamento a realizar-se no período de 12 a 14 de 
setembro, em Patos, Paraíba, consoante o tema proposto pela ultima Assembleia Geral do 
MCC do Brasil, ou seja, a “Formação de Discípulos para um Novo Pentecostes”. Nosso 
Encontro abordará o estudo apresentado no documento 107 da CNBB sobre “Cristãos Leigos 
e Leigas na Igreja e na Sociedade”.  

 

Está confirmada a presença do Assessor Eclesiástico, Pe. Manoel Henrique, e todos os demais 
membros do GER NE2. Contamos com as orações do GEN e de outros GERs de nosso MCC. 

 

Conforme nosso Informe nº 2 foi proposto:  

“que os GEDs/Setores de Mossoró, Campina Grande, Maceió, São Caetano, Lajedo e São Miguel 

dos Campos fiquem com 4 vagas cada um, perfazendo 24 participantes. Os GEDs com seus 
respectivos Setores de Palmeira dos Índios, Batalha e Recife fiquem com 7 vagas cada um, 
perfazendo 21 vagas. E, por final, o GED de Patos, nosso anfitrião, fique com as 15 vagas 
restantes. Essa distribuição de vagas poderá ser ajustada desde que nos informem com 
antecedência, uma vez que nos comprometemos com a casa que vai nos hospedar em arcar com 
o pagamento de no mínimo 60 pessoas.” 

 

Estamos há pouco mais de um mês da data do Encontro e ainda não registramos as inscrições. 
A ficha encontra-se disponível no site do GER NE2. Pedimos não deixar as inscrições para a 
última hora. E, se algum GED estiver impossibilitado de enviar seus dirigentes, pedimos a 
gentileza de nos informar para que possamos transferir as vagas a outros interessados em 
enviar um número maior de pessoas. 

 

Com a proteção de Maria, mãe celeste, e a força do Espírito Santo, esperamos viver um 
Encontro frutífero. 

 

Um abraço, 

Teixeira 


