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2º ENCONTRO REGIONAL PARA JOVENS CURSILHISTAS – GER NE 2 

LAJEDO, 03 A 05 JULHO DE 2015 

DOCUMENTO FINAL 

“CARTA DE LAJEDO” 

Nós, jovens Cursilhistas do Regional Nordeste 2, partimos em peregrinação a cidade de Lajedo-PE, sob a proteção do 

Espírito Santo, onde nos reunimos para a realização do 2º Encontro Regional para Jovens Cursilhistas do GER NE 2, 

inspirados pelo tema: “Ter um coração sempre jovem” (Papa Francisco) e lema: “Eu os escolhi para irem e darem fruto, 

fruto que permanecerá” (Jo 15.16). 

No primeiro momento VIMOS às diversas dificuldades de engajamento dos jovens no Movimento, das quais destacam-

se: as atividades acadêmicas e profissionais, a falta de dinamismo nas escolas vivenciais, ausência de 

acompanhamento no Pós Cursilho e o envolvimentos dos jovens em outros movimentos e pastorais. Em contra 

partida, observamos a integração entre jovens e adultos, o comprometimento dos jovens que se engajam no 

Movimento, bem como a confiança depositada nos jovens, os quais assumem responsabilidades e funções junto ao 

GED. 

No segundo momento, JULGAMOS necessário:  

1. Fortalecer a integração entre os GED´s que compõem o GER NE 2, compartilhando as dificuldades e sucessos 

de modo que a experiência do outro ajude no crescimento. 

2. Uma formação integral, visto que precisamos conhecer profundamente os documentos da Igreja e do 

Movimento. 

Neste clima, preocupados em contribuir com a continuidade e renovação constante do MCC, assumimos os seguintes 

compromissos em nosso AGIR: 

1. Nos engajarmos na realização da Escola Vivencial, inclusive ministrando formação, considerando a realidade 

do GED 

2. Buscar a participação das lideranças jovens nas coordenações do GED 

3. Articular pequenas comunidades de fé de jovens, com vistas a produzirem novas formas de evangelização e 

resgate de jovens cursilhistas  

Certos do vigor fornecido pelo Espírito paráclito e que já iniciamos a vivência de um novo pentecostes, iluminados 

pelo ardor missionário de São Paulo apóstolo, reafirmamos a certeza da nossa fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Por fim, ficou decidido que 3º Encontro Regional para Jovens Cursilhistas do GER NE 2 será realizado na cidade de 

Patos-PB, no ano de 2018. 

Lajedo-PE, 05 de julho de 2015. 

Jovens Cursilhistas do GER NE 2 


