Coordenação e animação da CEBs preparam
Encontros Regionais

A equipe de animação e coordenação Arquidiocesana das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs)
esteve reunida no último sábado (30) no Centro de Pastoral da Região Mariana Centro, em Piranga,
para tratar dos Encontros Regionais da CEBs.
Os encontros serão realizados no dia 21 de julho, em todas as cinco regiões pastorais da
Arquidiocese, e terá como tema “CEBs: o jeito de ser Igreja em saída”.
Segundo o coordenador arquidiocesano, José Euzébio, o objetivo dos encontros deste ano é alcançar
as bases. “Decidimos fazer o encontro neste ano nas regiões, para que possamos assim facilitar a
participação das lideranças de nossas comunidades. Nos anos anteriores fizemos o encontro em um
único local e atingíamos no máximo 150 pessoas. Nas regiões temos a possibilidade de alcançarmos
800 pessoas. Pedimos o incentivo dos nossos párocos, secretários e coordenadores paroquiais para
que envie representantes de suas paróquias, assim o nosso encontro poderá ser frutuoso. Que o
Espirito Santo que nos ilumine”, disse.
O encontros regionais serão realizados nas seguintes cidades:
●
●
●
●
●

Região
Região
Região
Região
Região

Sul: Paróquia de São Pedro em Barbacena,
Leste: Santuário de Nossa Senhora das Graças em Urucânia,
Norte: Paróquia Nossa Senhora da Conceição em Catas Altas,
Oeste: Paróquia Santo Antônio Cristiano Otoni
Centro: Centro Regional em Piranga.

Para mais informações ou realizar a sua inscrição entre em contato com o Centros Regionais.
Outros pontos da pauta
Durante a reunião, José Euzébio, que também é o coordenador da micro centro II, apresentou o
relatório da última reunião da micro, realizada na diocese de Caratinga, no dia 16 de junho. O
encontro estadual da juventude das CEBs, que será realizado em Pínhui diocese de Luz, nos dias 27
a 29 de julho, foi outro ponto da conversa. A arquidiocese de Mariana será representada por 3
jovens.
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