COMISSÃO REGIONAL DE PASTORAL FAMILIAR SUL IV
Bispo Referêncial: Dom Wilson Tadeu Jönck, scj
Assessor: Pe. Josué de Brito Souza
e-mail: ihsbrito@gmail.com
Casal Coordenador: Cleuton F. e Simone B. Gomes
e-mail: pastoralfamiliar.regsul4@hotmail.com
48 3626-6577 / 48 99948-9116 e 48 99848-7171
“O Evangelho da família, alegria para o mundo”

Tubarão, 14 de maio de 2018.
Caríssimos Coordenadores Diocesanos,
Padres Assessores Eclesiásticos, Religiosos (as) e Movimentos Familiares
“Como Jesus no poço de Sicar, também a Igreja sente que deve sentar-se ao lado dos homens
e mulheres deste tempo, para tornar presente o Senhor na sua vida, para que possam
encontrá-lo, porque só o seu espírito é água que dá a vida verdadeira”. (Doc 107–n. 38)

É com grande alegria e animados pelas palavras de Jesus, que queremos convidá-los a participarem de
nossa reunião e formação do Regional Sul 4 da Pastoral Familiar.
Nos dias 08, 09 e 10 de junho nos encontraremos na cidade de Rio dos Cedros – Diocese de Blumenau para
continuarmos estudando e aprofundando sobre a Pastoral Familiar. Essa etapa terá como tema formativo:
“INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ: itinerário para formar discípulos missionários”, à luz do Documento 107 da
CNBB e terá como assessor o Pe. Marcio Martins Rosa – Coordenador Regional da Catequese – Reg. Sul 4.
Durante o encontro trataremos de outros assuntos relacionados à Pastoral Familiar e como também
teremos um tempo para convivência para aprofundarmos nossa amizade e unidade no regional sugerimos
que cada diocese traga alguma guloseima típica de sua região para nossa confraternização de sábado à
noite.
Também estará presente no nosso encontro o Pe Jorge Alves Filho, assessor Eclesiástico Nacional da
Pastoral Familiar e autor do livro: Reflexões Pastorais.
O Centro de Formação de Rio dos Cedros acolhe confortavelmente 80 pessoas.
Início: 18:00 horas do dia 08/06/2018 (sexta feira)
Término: 12:00 horas do dia 10/06/2018 (domingo)
Local: Casa Nossa Senhora Auxiliadora (Escola Diaconal São Lourenço)
Endereço: Av. Tiradentes, nº 100 - Centro – Rio dos Cedros/SC
Hospedagem: Os que optarem pela hospedagem no Centro de Formação deverão trazer roupa de cama,
travesseiro, toalha de banho e material de higiene pessoal.
Sugestão de hotel próximo ao evento: 1) Iria´s Hotel – 47 3382-8382 ou 47 99244-1827 2) Blue Hill Hotel –
47 3380-1650, ambos em Timbó/SC.
Inscrição: R$ 180,00 (p/ pessoa) - Para melhor organização a inscrição será online através de endereço a
ser disponibilizado em breve. Preencha todos os dados e no final clique no botão ENVIAR. Aparecerá a
seguinte mensagem: Parabéns! A sua resposta foi registrada! Caso queira realizar outra inscrição logo
abaixo dos parabéns aparece a mensagem: enviar outra resposta. Neste caso é só clicar e realizar o
preenchimento com os dados da próxima inscrição. Em breve o link também estará disponível no portal da
CNBB Sul 4 no endereço: www.cnbbsul4.org.br
Solicitamos preencher as inscrições até o dia 05 de junho.
O pagamento das inscrições deverá ser realizado na entrada do Centro de Formação.
Informações com Cleuton e Simone (48) 99948-9116 e 99948-7171 ou Odete/ Laércio (47) 99916-5595
Nota: Lembramos que conforme programação o encontro termina com o almoço de domingo, portanto pedimos
encarecidamente que todos se programem para sair do encontro após encerrar toda a programação do evento.

Saudações fraternas!
Dom Wilson Tadeu Jönck
Bispo Referencial da Pastoral Familiar Regional Sul 4

Cleuton e Simone Gomes
Coordenadores da Pastoral Familiar Sul 4

Pe. Josué de Brito Souza
Assessor da Pastoral Familiar Sul 4

