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NE2 CC2/2016 – Recife-PE, 10 de março de 2016. 

  

Ref. Assembleia Regional – Informe 3. 

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 todos sabemos estamos há apenas 8 dias da data de início de nossa Assembleia 
Regional (AR), em Campina Grande.  Esse é o nosso Informe nº 3. 
 
Local e Horário 
A AR será realizada no Convento de Ipuarana, em Lagoa Seca, a cerca de 5km de Campina 
Grande-PB. O início está marcado para as 18 horas com a Celebração Eucarística a ser 
presidida pelo Bispo da Diocese de Campina Grande, Dom Frei Manoel Delson Pedreira da 
Cruz (Dom Delson). Não devemos, por respeito e deferência, chegar atrasados. Se alguém 
tiver dúvida de como chegar ao local, pedimos recorrer ao coordenador do GED anfitrião, 
Martim Elviro, através do telefone: (83) 98724-2436, ou pelo e-mail martimelviro@uol.com.br. 
 
Inscrições 
Vários GEDs, até agora, não se manifestaram quanto ao número de cursilhistas que irão 
participar. Como indicado em nosso Informe 1, estamos preparando uma AR para 120 
pessoas (confecção de pastas, camisas, documentos, etc). As inscrições deverão ser feitas 
diretamente no site do GER (www.gernordeste2.com.br), utilizando o formulário nele 
disponibilizado. Todos sabemos que a inscrição prévia possibilita uma recepção e 
acolhimento muito mais rápido e tranquilo. 
 
Avaliação do AGIR dos compromissos firmados na AR 2015 
Ao que pese faltarem apenas 8 dias para a nossa AR, apenas 5 dos 10 GEDs, enviaram ao 
GER, a súmula sobre o AGIR dos compromissos firmados na AR 2015. Conforme nossos 
contatos anteriores o GER deverá fazer uma consolidação do AGIR dos GEDs e a apresentar 
na sexta-feira, noite de entrada da AR. Gostaríamos de fazer uma apresentação que 
exprimisse o melhor possível a realidade de nossos GEDs do NE2. 
 

Aproveitando o tempo quaresmal que vivemos, desejamos a todos muitas graças.  

 

Um abraço, 
Teixeira 
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