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Ref. Fim de Ano – Ultimas Providências 

 

 
Prezados irmãos e amigos em Jesus Cristo: 
 
 
 
O final de 2015 está chegando e, com ele, devemos assumir alguns compromissos 
importantes para nossa caminhada de cristãos comprometidos, no próximo ano, eleito o 
“Ano Santo da Misericórdia” pelo abnegado Papa Francisco. 
 
Anteontem e ontem realizou-se, em São Paulo, a última reunião de 2015 do GEN. Lá 
estivemos juntamente com os demais membros do GEN e GA. Na oportunidade ressaltou-
se a importância de uma comunicação eficiente entre os três níveis de atuação do MCC 
(Nacional, Regional e Diocesano). Assim, cumpre-nos, desde já, solicitar que nas 
Assembleias Diocesanas que vocês realizarão, para avaliar o ano que termina e programar 
o ano que se inicia, incluam os eventos programados pelo GER, GEN e outras instâncias 
superiores do MCC, quais sejam: 
 

1. Assembleia Regional de 2016, que será realizada um pouco mais cedo do que de 
costume, no período de 18 a 20 de março, em Campina Grande, Paraíba, com o 
Tema: "O MCC em estado permanente de missão" e o Lema: "Vós sois o sal da 
terra e a luz do mundo". (Mt. 5, 13-14). Contaremos com a presença de nossa irmã 
Lucília Cunha, representando o GEN. (*). 
 

2. Os três Encontros Regionais de Aprofundamento cujo tema e lema estão sendo 
desenvolvidos pelo GER, assim distribuídos:  
a. Província de Alagoas, com quatro GEDs e vários Setores, administrado por Pe. 

Manoel Henrique, Assessor Eclesiástico do GER NE2, com data prevista para 5 
a 7 de agosto; 

b. Província de Pernambuco, com três GEDs e dois Setores, administrado também 
por Pe. Manoel Henrique, com data prevista para 26 a 28 de agosto; 

c. Províncias da Paraíba e do Rio Grande do Norte, com 3 GEDs, cuja 
administração pretende-se entregar a um dos Assessores Eclesiásticos Adjuntos 
(Pe. Erivaldo, de Patos ou Pe. Aparecido, de Delmiro Gouveia), em data a ser 
agendada. 
 

3. Assembleia Nacional de 2016, marcada para o período de 20 a 23 de outubro, em 
Embu das Artes, São Paulo. Pretende-se que nessa AN possam participar todos os 
membros do GER (coordenador, vice coordenador, representante jovem e os três 
assessores eclesiásticos) tendo em vista tratar-se da última AN que a atual gestão 
poderá participar, já que a AR de 2017 elegerá um novo GER. 

 
4. O Encontro de Jovens da Macrorregião Nordeste, a ser realizado entre 16 e 18 de 

setembro, em Fortaleza-CE. 
 

5. O Encontro do MCC do Cone Sul, no período de 12 a 16 de outubro, que ocorrerá 
na Ciudad del Leste, no Paraguai. 
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6. O GEN disponibilizou para os coordenadores e vice coordenadores dos GEDs das 

diferentes regiões do País que tiverem interesse, um Encontro de Formação (sobre 
o MCC, sua identidade, missão, carisma, método, ...).  Assim, para o Nordeste, 
poder-se-ia juntar os 3 GEDs do NE1, com os 10 GEDs do NE2, com os 13 GEDs 
do NE3 e os 3 GEDs do NE 4/5, num total de 28 GEDs, portanto cerca de 60 
dirigentes cursilhistas. O formato é o de entrada na sexta-feira à noite e término no 
domingo, com o almoço. Este Encontro, havendo interesse, poderá ocorrer no 
segundo semestre de 2016 ou de 2017.  

 
7. Já, para 2017, não podemos perder de vista: 

a. O Encontro Nacional de Jovens do MCC a realizar-se em Belo Horizonte no 
período de 21 a 23 de julho; 

b. A Ultreya Mundial do MCC, que ocorrerá, em Fátima - Portugal, no período de 5 
a 7 de maio; e  

c. O 16º Encontro Interamericano do GLCC, que ocorrerá em outubro, no Chile. 
 
Ressalte-se que, para acontecer o evento referido no item 6, necessariamente, deverá 
haver manifestação de interesse dos GEDs aos seus respectivos GERs das diferentes 
regiões. Assim, os GERs se articularão entre si para definirem uma data e um local e 
agendarem com o GEN. Desde já pedimos que tratem esse assunto entre vocês e até o 
final do ano nos informem. 
 
Recebam meu abraço com a certeza que todos contamos com a proteção de nossa mãe e 
misericordiosa Maria. 
 

Um abraço, 

Teixeira 

 

(*) Lucília Alves Cunha 

Pedagoga, especialista em Educação, 
Orientadora Educacional, Pesquisadora na 
área de Educação para a Diversidade e 
Educação Inclusiva.  

Mestre em Ciências da Religião, Catequista, 
defensora dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência. 

Autora dos livros: “A Pedagogia de Jesus, 
um Caminho de Inclusão” e do “Meu Quarto 
dia, até o fim.” 

Cursilhista desde 1983, membro do GER 

Centro Oeste e do Grupo de Apoio do GEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 


