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NE2 CC4/2016 – Recife-PE, 6 de junho de 2016. 

 Ref. Encontros de Aprofundamento  

 

Prezados Irmãos em Cristo: 

 

 
Como acordamos em nossa última Assembleia, para este ano de 2016, estão previstos dois 
Encontros de Aprofundamento para acontecerem no início do segundo semestre:   

 Um, reunindo os GEDs e Setores da Província de Alagoas, no período de 22-24 de 
julho, em Maceió; e 

 Outro, reunindo os GEDs e Setores das Províncias do Rio Grande do Norte, Paraíba e 
Pernambuco, no período de 29-31 de julho, em Lajedo. 

 
A coordenação da organização do Encontro de Maceió, está sendo realizada pelo GED de 
Maceió, com a colaboração do GER nas pessoas de Pe. Manoel Henrique e Zél. Para o 
Encontro de Lajedo a organização envolve o GED anfitrião (Lajedo) e a participação do GER 
através de Gustavo e este que vos escreve.  
  
Como já anunciado, o tema do Encontro será “Querigma: o primeiro Encontro com Jesus. 
O formato sugerido é o seguinte: inicia na sexta, às 18horas, com a celebração eucarística e a 
introdução ao tema, segue por todo o dia do sábado e, se necessário, parte da noite. Encerra-
se com a celebração eucarística no sábado à noite. No domingo, após o café, todos estão 
liberados para retorno às suas dioceses. Não há necessidade de dispender recursos para 
confraternizações longas e custosas. 

Aproveitamos a oportunidade para recomendar a cada GED que promovam Encontros de 
Aprofundamento, pelo menos um por ano, voltados a temas do maior interesse dos 
cursilhistas, consoante ao estágio de caminhada de cada um. Este GER, juntamente com o 
GEN, pode destacar pessoas de seus quadros ou que se encontram em dioceses de outros 
GERs do Brasil, para servirem de mensagistas/pregadores de ditos Aprofundamentos. 

Citamos, para exemplificar, o Encontro promovido pelo GED de Maceió neste último final de 
semana, sob o tema “Quem Ama Evangeliza” ministrado por Pe. Xiko, assessor eclesiástico 
Nacional do MCC. Além dos cursilhistas de Maceió foram convidados cursilhistas de todos os 
GEDs de Alagoas além de receber dois de Recife, além do GER. Foi um encontro da maior 
importância voltado ao fortalecimento de nossa fé e que proporcionou ensinamentos para 
melhor conduzir nossas ações de servidores do Movimento. Ao GED de Maceió nosso 
reconhecimento e agradecimentos. 

 

Viva a vida, com a alegria do Evangelho. Um forte abraço. 

Teixeira 


