
Começa nesta sexta o 32° Encontro
Arquidiocesano das CEBS; confira a
programação

Começa amanhã (23) o 32° Encontro Arquidiocesano das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs),
que será realizado na casa de encontro São José, em São José do Triunfo, distrito de Viçosa (MG). O
encontro tem como tema “Os desafios da Igreja em saída, em busca de vida plena para todos” e
lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça”.

A edição deste ano será realizada em comunhão com o Encontro Estadual de CEBs e segundo o
representante arquidiocesano das CEBs, José Euzébio, tem o objetivo de ser um espaço de formação
das lideranças. “Precisamos fortalecer as bases da Igreja particular de Mariana. Nossos agentes
precisam estar conscientes da sua missão de evangelizadores no local onde vivem,  nos grupos de
reflexão, nas pastorais, na Igreja como pede as novas diretrizes da ação evangelizadora. O nosso
objetivo é tornar nossas Comunidades Eclesiais de Base em verdadeiras comunidades missionárias
que anunciam e denunciam”, ressalta.

Confira a programação:

 

Dia 23/08 - sexta-feira

17h00 Acolhida e credenciamento. Equipe de secretaria.

18h30 Celebração de abertura.na Igreja de São José do Triunfo. Região Oeste.

19:30 Conferência Dom Luciano. Na Igreja de São José do triunfo. Faculdade Dom Luciano.

21:00 Caminhada para a casa de retiro e jantar.

22:30 Descanso.

 

Dia 24/08 - sábado

06h30 Despertar

07h00 Oração da Manhã, Região Sul.

07h30 Café da manhã.

08h30 Animação e apresentação.



09h00 Assessoria; Tema do encontro; Pe. Luiz Faustino.

10h30 Cafézinho.

11h00 Assessoria, retomada do tema.

12h30 Almoço.

13h30 Encaminhamento para os grupos.

15h00 Plenária e fechamento do tema.

16h00 Repasse do 8º encontro mineiro. Relatório, Carta, e memória dos participantes, avaliação.

17h30 Higiene pessoal.

19h00 CEBs, O que é? Estudo da cartilha das CEBs. Arquidiocesana.

20h30 Jantar e noite cultural.

22h00 Oração e recolher.

 

Dia 25/08- domingo

06h30 Despertar.

07h15 Café da manhã.

08h00 Celebração eucarística com a comunidade.

09h30 PAEJU

10h30 Cafezinho.

11h00 Leitura e aprovação da carta do encontro.

11h30 Informes.

11h45 Celebração de envio; Região Norte.

12h00 Almoço e encerramento.
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