Belo Horizonte MG, 1º de março de 2017.
“A Laudato Si insere-se na perspectiva da inter-relação e da ecologia integral: tudo está interligado.
A existência humana se baseia em três relações fundamentais intimamente ligadas: as relações com
Deus, com o próximo e com a terra (LS nº 66). Esse reconhecimento “exige uma preocupação com o
meio ambiente, unida ao amor sincero pelos seres humanos e a um compromisso constante com os
problemas da sociedade (LS nº 91). Portanto, não há duas crises separadas – ambiental e social –
mas uma única e complexa crise socioambiental (LS nº 139 ”.
(Revista Família Cristã nº 955 – Julho de 2015, pág. 48, escrito por Moises Sbardelotto)

Aos CNLBs Diocesanos, Equipes de Articulação e Organizações Filiadas.
Aos Senhores Arcebispos e Bispos das Arquidioceses e Dioceses-Regional Leste II.
Paz e Bem a todos e todas!
O Conselho Nacional do Laicato do Brasil – Regional Leste II, tem a grata satisfação de convidar os cristãos
leigos e leigas de nosso Regional, para o Encontro Regional de Leigos (as) e convocar os CNLBs
Diocesanos, Equipes de Articulação de Leigos, Pastorais e Organizações Filiadas para nossa XXIV
Assembleia Geral Ordinária. Os eventos serão realizados em Teófilo Otoni/MG, Diocese de Teófilo
Otoni na Casa de Oração - CORA, nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2017.
Com o nosso Papa Francisco, que propõe uma Igreja em Saída e o Cuidado com a Casa Comum, a
Assembleia e Encontro tem como tema “Leigos e Leigas nos tempos de Francisco” e o lema “Somos
chamados a cuidar da Casa Comum” e possuem os seguintes objetivos: a) Celebrar a caminhada do
CNLB Regional Leste II e; b) Aprofundar o estudo e propor formas de atuação na igreja e na sociedade
dentro da perspectiva da Ecologia integral: as relações com Deus, com o próximo e com a terra.
Nossa Assembleia e o Encontro terão início no dia 21/04, sexta-feira, com o jantar às 18 horas e o
encerramento será no domingo, dia 23/04, com o almoço. Em anexo segue a Convocatória, Proposta de
Pauta e outras Informações Uteis.
Pedimos encarecidamente enviar-nos a ficha de inscrição até dia 09/04, pois temos que informar à
organização da Casa, onde será realizado a Assembleia e o Encontro, o número de participantes. As fichas
deverão
ser
preenchidas
ON
LINE
através
do
endereço:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzRfwJeXBEOWc0mv9WFcp3muziIhDzgk9jUD0UhuSlN6W
K-g/viewform?c=0&w=1 (aperte CTRL e clique sobre o link).
Solicitamos às Arquidioceses e Dioceses que ainda não tem o Conselho Diocesano de Leigos organizados,
que mesmo assim, enviem pelo menos dois leigos para nossa Assembleia e Encontro e a partir iniciem a
organização do Laicato.
Lembramos a todos os Conselhos Diocesanos sobre a contribuição anual estatutária no valor de 1(um)
salario mínimo vigente.
Na certeza de tê-los conosco, no seguimento de Cristo, aguardamos a presença de todos!

Avenida João Pinheiro, 39 – 2º Andar – Centro - CEP: 30.130-180 Belo Horizonte - MG.
Fone/Cel: (38) 99985-2830 E-mail: negasonia@gmail.com

INFORMAÇÕES UTEIS
COMO CHEGAR A CASA DE ORAÇÃO
Endereço: Rua Geraldo de Souza Regis, 523 – Vila Barreiros – Teófilo Otoni -MG.
O Taxi até o local é algo em torno de R$ 20,00. Há também transporte coletivo, que pode ser pego perto da
Rodoviária, cujo as Linhas são: Centro a Bairro Taquara; Centro a Vila Barreiros e; Centro a UFVJM. Pedir
para descer próximo a Casa de Oração.
ONIBUS
Corta a cidade de Teófilo Otoni – MG a conhecida BR 116, onde o fluxo de ônibus é grande. A Viação
Águia Branca ( https://www.aguiabranca.com.br/#servico-de-turismo ), tem horários saindo de Vitoria – ES
e a Viação Gontijo ( http://www.gontijo.com.br/reserva-de-poltronas.php ) tem vários horários saindo de
Belo Horizonte – MG.
AEROPORTO
Teófilo Otoni – MG, não tem aeroporto com linhas comerciais, quem vier de avião deverá descer em
Governador Valadares, que possui o serviço da AZUL. A distância de Governador Valadares a Teófilo Otoni
é de aproximadamente 140 Km. Este trajeto deverá ser feito de Ônibus ou carro.
ASSESSORIA
Laudelino Augusto dos Santos Azevedo
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
O CNLB – Leste II assumirá as despesas de hospedagem e alimentação dos DELEGADOS neste
Encontro/Assembleia. A diária da casa é de 30,00 por pessoa. Total de 60,00 por pessoa. Se puderem
colaborar nesta despesa, agradecemos. O transporte dos Delegados e Convidados é de responsabilidade
das Arqui/Dioceses e Organizações Filiadas.
O QUE SE DEVE LEVAR PARA O LOCAL DE REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA/ENCONTRO
A casa oferece roupa de cama/banho. Trazer apenas material de uso pessoal e material para anotação.
Teremos nesta Assembleia um espaço para que os diocesanos partilhem alguma iniciativa da sua
Diocese/Conselho (Cartaz, símbolos, trabalhos realizados, dentre outros) para exposição. Para a noite
cultural trazerem algo que possa representar a região (alimentos e outros) para partilha.
JUVENTUDE – 1º ENCONTRO DA JUVENTUDE LEIGA
Juntamente com nosso Encontro/Assembleia, acontecera o Encontro da Juventude Leiga do CNLB Leste
II, que começará, na parte da manha do dia 21/04/2017, as 08 h na Casa de Oração – CORA.
Solicitamos às Arquidioceses e Dioceses que dentre os 02 (dois) delegados a serem encaminhados para a
Assembleia do CNLB Leste II, um (a) seja jovem, ligado ao setor juventude/PJ da Arqui/Diocese, conforme
já relatamos na Carta Convocatória, que deverá participar também deste momento com a Juventude.
CONVIDADOS
Havendo vagas as Arqui/Dioceses poderão enviar outros participantes como convidados, neste caso favor
entrar em contato: Adriano – (33) 99961-1806 ou 98898-1488
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Contatos de Responsáveis em Teófilo Otoni: José Rodrigues – 33-98816-6171, Julieta- 33-99954-2556 e
Silvana – 33-98801-5499.
Conheça o local do Evento acessando o link: http://dioceseteofilootoni.com.br/secretarias/casa-de-oracao-core/
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