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NE2 CC5/2016 – Recife-PE,18 de julho de 2016. 

  

Ref. Encontros de Aprofundamento de Lajedo 

 

Prezados Irmãos em Cristo dos GEDs de Mossoró, Patos, Campina Grande, Recife, Caruaru 

e Lajedo, 

 

O dia de nosso Encontro Regional de Aprofundamento, destinado a dirigentes cursilhistas das 
Províncias do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco está chegando: reuniremos-nos 
em Lajedo-PE no último final de semana deste mês (dias 29 a 31). 

As inscrições, como já informado, devem ser feitas através da ficha disponibilizada no site do 
GER. A taxa é de R$ 80,00 por pessoa. Deve ser levada roupa de cama e de banho.  

O Encontro ocorrerá na casa do Cursilho de Lajedo, conhecida por Recanto Decolores, que 
fica na PE-180 no sentido Lajedo-São Bento. O acesso dar-se-á pela rodovia BR-423 no 
sentido São Caitano-Garanhuns, no km 63. O Recanto Decolores fica a 2km desta derivação. 
 
Como já anunciado, o tema do Encontro será “Querigma: o primeiro Encontro com Jesus. 
Inicia na sexta, às 18 horas, 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. 

 

Com alegria vamos nos debruçar sobre a temática do Encontro, que é o centro de nossas 
vidas. 

 

Um abraço. 

Teixeira 


