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NE2 CC3/2016 – Recife-PE, 23 de março de 2016. 

  

Ref. Assembleia Regional – Final 

Tema: “O MCC em estado permanente de Missão”. 
Lema: "Vós sois o sal da terra e a luz do mundo” (Mt 5,13-14). 
 

 

Prezados Irmãos em Cristo: 

 

 
Como foi bom nosso encontro: fortalecemos nossa fé, vivenciamos nossa amizade, 
crescemos em nossas convicções sobre os valores do Reino, ficamos mais fortes para 
enfrentarmos as demandas do mundo moderno, interagimos e trocamos experiências sobre 
nossa caminhada de cristãos cursilhistas, aumentou nosso sentimento de pertença à Igreja, 
avançamos no processo de nossa conversão pessoal, aumentou nosso espírito comunitário, 
conhecemos irmãos novos e muitos jovens, enfim ... 
 
Agora é hora de partilhar com aqueles que não estiveram na Assembleia tudo que lá 
aconteceu. Além de cada GED receber um CD ao final da AR, todo o material já está postado 
no site do GER: os riquíssimos slides de Lucília, o material de exposição do Momento Jovem, 
o AGIR dos GEDs em relação aos compromissos assumidos na AR anterior, a ata, os 
compromissos assumidos, etc 
 
Louvamos a Deus por tudo. Agradecemos aos cursilhistas do GED de Campina Grande que 
tudo fizeram para uma boa estadia dos que lá compareceram, a Lucília que tanto nos ajudou 
com suas palavras e testemunhos, a Pedro com a postura de quem verdadeiramente ama a 
serva de Deus – Lucília, e a todos que foram a esta quinta AR desse velho e sofrido Nordeste. 
 
Vivamos com muita fé este período Pascoal e celebremos nosso amor à família trinitária.  

 

Um abraço, 
Teixeira 


