
Ata do Terceiro Encontro Regional para Jovens Cursilhistas do Grupo Executivo 1 

Regional Nordeste 2 – GERNE2. 2 

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e dezoito aconteceu na cidade de Patos 3 

Paraíba o 3º Encontro Regional para Jovens Cursilhistas. O encontro teve inicio às 4 

dezenove horas com a Celebração Eucarística presidida por Pe. Flavio Augusto de Melo e 5 

concelebrada por Pe. Erivaldo Alves Ferreira, Assessores Eclesiástico e Adjunto, 6 

respectivamente, do GERNE2, e que contou com a participação dos jovens e adultos 7 

inscritos no encontro, como também de cursilhistas do Grupo Executivo Diocesano - GED 8 

de Patos. Antes do inicio da celebração o representante jovem do Regional Jalan Barbosa 9 
Menezes fez a abertura oficial do encontro reforçando a importância desse momento para 10 

a juventude. Após a missa aconteceu o jantar no Centro de Treinamento Diocesano de  11 

Lideranças (local onde o encontro passou a ser realizado), em seguida Jalan convidou 12 

Irismar José de Lima Silva, vice-coordenadora do GED de Patos que deu as boas-vindas 13 

a todos e falou da alegria de receber esse encontro. Foram convidados: a representante 14 

jovem do GED de Patos, Wiviane Felix Xavier de Medeiros, que reforçou as palavras de 15 

Irismar, Pe. Flávio Augusto e Antonia Katia Pinheiro de Medeiros, coordenadora do 16 

GERNE2, que falaram da importância do Encontro e da formação e zelo pelo carisma do 17 

movimento. Foi formada a comissão de síntese, que ficou assim constituída: Irismar, 18 

(secretaria ad’ hoc), Camille de Lima Reis e Eliane Cristini de Lima Sales. Thiago Araújo 19 

da Costa, representante Macrorregional, passou a relatar um pouco de sua experiência 20 

dentro do Cursilho e logo depois começou a explanação do tema do encontro: Jovem: 21 

leigo em vocação e missão, cujo lema Sal da Terra e Luz do Mundo seria explorado na 22 

dimensão comunitária. Encerrando a noite, foi convidado o GED de Mossoró para fazer a 23 

oração. Na manhã do sábado, dia vinte e um de julho do ano corrente, houve a 24 

celebração eucarística presidida pelo bispo diocesano de Patos, Dom Eraldo Bispo da 25 

Silva. Em seguida foi servido o café da manhã e logo após a foto oficial continuada por 26 

um momento folclórico antes de iniciar as mensagens. A parte formativa teve inicio com 27 

um pequeno vídeo de João Gimenez Barciella Marques, coordenador do GEN e de Pe. 28 

Francisco Bianchin – Pe. Xiko Assessor Eclesiástico Nacional, continuadamente houve a 29 

leitura da carta do 2º ERJC que aconteceu na cidade de Lajedo/PE em 2015, e a 30 

explanação do VER por Jalan onde foram mostrados os dados de uma pesquisa realizada 31 

com os jovens cursilhistas do regional. Na sequência foi realizada a primeira oficina: meu 32 

quarto dia até o fim, apresentada por Eberton da Silva Costa (GED de Palmeira dos 33 

Índios/Setor Delmiro Gouveia), onde foi explicado que nosso quarto dia é uma eterna 34 

jornada e que nossa missão como leigos é está presente nos ambientes continuamente. 35 

Foi feito uma dinâmica sobre a roda da vida do Cursilhista em que foi permitido avaliar 36 

nossa vida quanto Cursilho e vida Cristã. Antes dos trabalhos de grupo ainda fomos 37 
motivados a mais uma oficina na qual foi explanado o Documento 105 - Cristãos Leigos e 38 
Leigas na Sociedade por Daniel Araújo de Lucena (GED de Patos), em que foi visto que 39 
mediante o batismo somos chamados a ser igreja para atuar  na comunidade para tanto é 40 
preciso agir através do testemunho e serviço. Para inicio dos trabalhos em grupos foi 41 

deixado a seguinte pergunta: Quais os esforços necessários para garantir o protagonismo 42 

do jovem na igreja e na sociedade? Assim, os cursilhistas seguiram para os respectivos 43 

grupos onde puderam debater sobre a mesma e logo foi dado sequência ao almoço e 44 
descanso. Ao início das atividades da tarde, tivemos a oficina relembrando os 50 anos da 45 
Décima primeira conferência Geral do Episcopado Latino Americano e do Caribe, em 46 
Medellin, pela representante jovem do GED de Mossoró, Marina Manuelly Tavares de 47 
Andrade, em que fizemos um panorama comparativo do jovem de hoje e da época, para 48 
após discutirmos em grupo sobre qual a identidade do jovem na Igreja. Na plenária, ao 49 
expor os trabalhos em grupo, concluímos que a postura de entusiasmo da juventude é 50 
importante, juntamente com o exercício do tripé cristão e que, para tanto, é necessário 51 
maior comprometimento real com a Igreja, destacando a internet como um facilitador de 52 
informação para os jovens. A última oficina que trabalhamos foi sobre a vocação, que é 53 

um sinal da graça, ministrada por Caroline Cardoso Vasconcelos (GED de Maceió), Diogo 54 



Eduardo da Luz Ferreira (Palmeira/Delmiro Gouveia), e Poliana Almeida Braz (GED de 55 

Garanhuns). Para o trabalho em grupo os cursilhistas foram desafiados a apresentar de 56 

forma dinâmica foi incumbido de apresentar de forma dinâmica um dom, o que foi exposto 57 

em um momento de descontração. Para concluir as oficinas Thiago apresentou a palestra 58 

“Vocacionados a uma vida em plenitude. Passou-se então a fila de jovens, em que cada 59 

cursilhista tinha trinta segundos para falar sobre o que desejasse. Em seguida momento 60 

de descanso, jantar e noite cultural com música e comidas típicas. A manhã do domingo 61 

começou com uma peregrinação ao Parque Religioso Cruz da Menina, em seguida café 62 

da manhã, a ultima palestra foi apresentada por Jalan e Giselda Carlos da Silva Santos – 63 
Zel (GED de Maceió) especialmente convidada pela coordenação do GERNE2, que 64 

falaram sobre: O jovem cursilhista sendo sal e luz na comunidade. Que ressalto a 65 

importância do agir do jovem cursilhista na sociedade; o que eles poderiam acrescentar 66 

na vida do outro; e através do testemunho de cursilhista fazer a diferença ao vivencias as 67 

ações e ensinamentos de Cristo em todos os ambientes. Passou-se ao trabalho em grupo 68 

onde foram discutidos compromissos que possam ajudar a atingir o objetivo de ser sal e 69 

luz na comunidade, embasados nos compromissos assumidos no 35º Assembleia 70 

Regional. Foram eles: 1. Articular o aumento do comprometimento das lideranças jovens 71 

para com o Movimento, promover a formação dos jovens quanto as ideias fundamentais 72 

do Movimento e sobre as questões temporais da caminhada da Igreja, para que, estando 73 

formados e preenchidos, seja possível levar o carisma para além da igreja e evangelizar 74 

através do agir. 2. Incentivar a formação de pequenos grupos por temas e objetivos de 75 

interesse comum com vista a gradual formação de pequenas comunidades de fé que, 76 

reunidas pelos valores e com o desenvolvimento de uma amizade, busquem discutir os 77 

desafios de ser cristão em seus ambientes. 3. Inserir jovens na equipe de pós cursilho, 78 

com atribuição de identificar vocações e talentos entre os jovens, em especial entre os 79 

neo cursilhistas, para integrá-los em grupos, PCF, comissões, e coordenações, 80 

respeitando a realidade de cada GED. O Envio foi realizado na missa presidida pelo Pe. 81 

Erivaldo Alves, que reforçou nossa responsabilidade com a missão. Nada mais havendo a 82 

ser registrado foi lavrada, lida e aprovada nesta forma a presente ata que vai ser assinada 83 

por Irismar José de Lima Silva, secretária ad hoc, Jalan Barbosa Menezes, representante 84 

Jovem do GERNE2 e Coordenador o 3º ERJC, e Antonia Katia Pinheiro de Medeiros, 85 

Coordenadora GERNE2. Patos, vinte e dois de julho de dois mil e dezoito. 86 
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