
 

 

 

8º Encontro Nacional para Jovens Cursilhistas do Brasil 

Informe extra 

 

Prezados Irmãos cursilhitas do Regionais Nordeste 1, Nordeste 2, 

Nordeste 3 e Nordeste 4/5: 

Com muita alegria reforçamos a realização do 8º Encontro Nacional 

para Jovens Cursilhistas do Brasil, na cidade de Belo Horizonte-MG, no 

período de 21 a 23 de julho próximo. Nesta oportunidade convocamos 

os representantes jovens de nossa calorosa macrorregião para este 

encontro que agregará muito em conhecimento e experiência para 

nossos jovens.  

Com o intuito de que a caminhada da juventude cursilhista do Brasil 

esteja cada vez mais próxima das ações evangelizadoras traçadas a nível 

nacional e regional, o tema e lema deste ano, Juventude e 

Espiritualidade, tem por próposito desenvolver ações já propostas nos 

Regionais. 

Na expectativa de que tenhamos a casa cheia, como ocorreu no último 

encontro em Apucarana-PR, contamos com o apoio das coordenações 

diocesanas para envio dos jovens ao encontro, viabilizando ações para 

tornar viável a ida dos jovens. 

Peço especial atenção ao prazo de inscrição para o encontro, que 

encerra-se em 31/03/2017, após essa data, será aberta para os demais 

regionais as vagas remanescentes que forem solicitadas pelo regional 

através do email macro-centrooeste@cursilho.org.br. 

1. Local da Assembleia  

Casa de Retiro São José 

Belo Horizonte-MG. 

Data: 21 a 23 de julho. 

 

2. Nº de vagas 

Aos regionais de nossa macrorregião as vagas foram distribuídas da 

seguinte forma: 

 



Nordeste 1: 5 vagas 

Nordeste 2: 10 vagas 

Nordeste 3: 12 vagas 

Nordeste 4/5: 5 vagas 

 

3. Inscrições e Pagamento 

As incrições deverão ser realizadas através do endereço eletrônico: 

https://goo.gl/forms/6HnFg4InFGF2DLxp1 até o dia 31/03/2017.  

 

A taxa para inscrição do evento está fixada em R$ 150,00 para 

pagamento até 31/03/2017. Para as vagas remanescentes a taxa 

cobrada será de R$ 170,00 que deve ser paga até 30/04/2017. 

 

As inscrições só serão efetivadas após envio do comprovante de 

inscrição para gerleste2mg@gmail.com reservando cópia para 

macro-nordeste@cursilho.org.br . 

 

Dados para depósito: 

Banco: Caixa Econômica Federal 

Agência: 1538 

Conta: 013 40691-0 

Titular: José Renis de Carvalho 

CPF: 211.482.016-53 

  

 

4. Lema e Tema 

Visando a unidade da caminhada com a juventude do MCC em todo 

o Brasil, o tema e lema proposto será o mesmo traçado pelos 

regionais do país. 

 

Tema: Juventude e Espiritualidade. 

Lema: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. (Mt. 5, 13-

14) 

 

Certo da colaboração de todos os responsáveis pela juventude 

cursilhista que é o presente e o futuro do MCC, deixo meu abraço 

fraterno. 

Atenciosamente, 

 

Thiago Potter 

Representante Jovem da Macrorregião Nordeste 

Movimento de Cursilhos de Cristandade do Brasil 

Tel.: (85) 99690-5973 

ger-nordeste1@cursilho.org.br 
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