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NE2 cc 13/2014 – Recife-PE, 8 de setembro de 2014. 

 

Ref. Encontro Regional de Aprofundamento (4). 

 

Prezados Irmãos em Jesus Cristo: 

 

Na próxima sexta-feira deveremos nos encontrar em Patos para nosso Aprofundamento do 
documento 107 da CNBB que trata dos “Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na 
Sociedade”.  

 
Local do Encontro  
O local da Encontro – o mesmo da AR 2013 - denomina-se PATOS WATERPLAY. Trata-se de 
um local privado de realização de eventos para 150-200 pessoas. Conta com auditório, 
restaurante, quadra coberta, várias salas para 40-50 pessoas e dependências de estadia 
confortáveis com apartamentos para 2-4 pessoas e para 10-15 pessoas. Vamos melhor 
acomodar os participantes do Encontro, naturalmente, à medida que forem chegando. O 
acesso ao local é pela BR 230, km 331. Fica na margem esquerda de quem procede de 
Campina Grande, há cerca de 2km da entrada para a cidade (Patos). Mais informações no site 
http://sites.google.com/site/ar2013patos. 
 
Cama e banho 
Diferentemente de outras Encontros neste não será necessário levar roupas de cama e banho 
e nem ventiladores.  
 
GED Anfitrião 
Nosso GED anfitrião é coordenado por nosso irmão Osvaldo Motta. O nº do telefone dele é (83) 
3421-2881. 
 

Ao que pese reiterados pedidos alguns GED não providenciaram suas inscrições através da 
ficha disponibilizada no site do GER. O GED anfitrião gostaria de saber o nº e gênero das 
pessoas que irão ao Encontro para fins de organização. Infelizmente não dispomos desses 
dados. 

 

Com a proteção de Maria, mãe de todos, e a luz do Espírito Santo, esperamos viver um 
Encontro de bons resultados. 

 

Um abraço, 

Teixeira 
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