
NE2 cc 15/2015 – Recife-PE, 28 de setembro de 2015 

 

Ref. Encontro Nacional de Assessores Eclesiásticos (3) 

 

 

 Prezados Irmãos e Amigos em Jesus Cristo: 

 

Como já anunciado, o Encontro Nacional de Assessores Eclesiásticos (ENAE) terá início às 
19 horas do dia 3 de novembro com a celebração eucaristia de abertura, e encerra-se às 
12 horas do dia 5 de novembro com o almoço seguido do traslado aos locais de embarque 
de retorno. Ocorrerá em Brodósqui-SP imediatamente anterior à realização da 43ª 
Assembleia Nacional – NA, que terá início no mesmo dia 5 à noite e término no domingo, 
dia 8, às 12 horas.  

 

Entendemos que a situação atual não está boa pra uma porção de gente. Dispor de 
dinheiro para fazer face às despesas de deslocamento e de inscrição não está fácil. Até 
mesmo a viabilização do deslocamento da equipe do GER para a AN está complicada. 
Mas, não podemos desistir. Vamos fazer campanhas, passar livro “ouro”, pedir ajuda a 
Diocese, promover rifas, arrumar patrocínios, tudo que venha contribuir e viabilizar a 
participação de nossos assessores no Encontro Nacional. 

  

O GER pode colaborar parcialmente com as despesas. Já enviamos a vocês os custos das 
passagens aéreas com partida de Natal, João Pessoa, Recife e João Pessoa. A taxa de 
inscrição, só pra lembrar, é de R 230,00. Até agora, nenhum GED nos contatou para 
podermos ajudar. 

 

Com o desejo que encontremos um caminho para viabilizar a viagem de cada assessor que 
se dispuser a participar do evento, desejo muita paz a todos. 

 

Um abraço, 

Teixeira 

 

 

 

Luiz Alberto Teixeira – Coordenador   

Estrada de Aldeia, KM 5,5, Aldeia dos Camarás  

CPC 1480-Emporium, Camaragibe, PE, CEP 54792-992  

Fones: (81) 9615 3064 (81)3459 2027   

 

 

 

Antônia Katia Pinheiro de Medeiros – Vice 
Coordenador 

Rua Desembargador Dionísio Filgueira, 481, Centro,   

Mossoró, RN CEP 59610-900  

Fones: (84) 3321 5781     (84) 9416 2090      (84) 8820 
0190 
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