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NE2 CC6/2016 – Recife-PE, 8 de agosto de 2016. 

  

Ref. Encontros de Aprofundamento  

 

 

Prezados Irmãos em Cristo Jesus: 

 

A estratégia adotada de realizar os Encontros de Aprofundamento de forma descentralizada, 
conforme acordada em nossa Assembleia Regional realizada em Campina Grande, nos   
pareceu acertada. Havíamos programado realizar três Encontros: um com a Província de 
Alagoas, outro com a Província de Pernambuco e o terceiro com as Províncias do Rio Grande 
do Norte e da Paraíba, conjuntamente. Não conseguimos efetivar os três Encontros mas 
realizamos dois. A meta era atingir 180 pessoas, sendo 60 por Encontro, em média. Atingimos 
cerca de 120 pessoas nos dois encontros realizados. 
 
O tema escolhido “Querigma: o primeiro Encontro com Jesus” assim como os pregadores 
– Lucília e Pe. Manoel Henrique - também nos pareceram acertados. Igualmente, o formato 
adotado de iniciar na sexta feira a noite e encerrar no domingo com uma celebração 
eucarística, nos pareceu, também, bem apropriado.  
 
Não fizemos qualquer avaliação ao final dos encontros. Por isso peço aos que participaram 
que procedessem uma avaliação, de preferência junto com todo o grupo de cada GED, 
enviando-nos os registros dos pontos relevantes mais fracos e mais fortes e também quanto a 
estratégia de se realizar os encontros por Província. Esses registros serão tomados como 
subsídios na próxima Assembleia Regional, que ocorrerá em Mossoró, em 2017. 

 

Queremos parabenizar os GEDs anfitriões – Maceió e Lajedo – pela organização e empenho 
em proporcionar conforto e facilidades aos irmãos de fora. Tudo ocorreu bem e, tenho 
certeza, todos se sentiram muito bem acolhidos. Recebam os nossos agradecimentos e o 
desejo de que Deus os recompense. 

 

Vamos continuar nossa caminhada com muita alegria, fortalecendo cada vez mais nossa fé 
de que juntos implantaremos o Reino de Deus entre todos. 

 

Um abraço. 

Teixeira 


