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Belo Horizonte MG, 24 de fevereiro de 2018.
“... Além de ser um organismo de comunhão, o CNLB tem por objetivo criar e apoiar
mecanismos de formação e capacitação que ajudem o laicato a descobrir sua
identidade, vocação, espiritualidade e missão, com vistas à construção de uma
sociedade justa e fraterna, sinal do Reino de Deus ”. (Documento 105 CNBB nº 213)

Aos CNLBs Diocesanos, Equipes de Articulação e Organizações Filiadas.
Aos Senhores Arcebispos e Bispos das Arquidioceses e Dioceses-Regional Leste II.
Estimados Irmãos e Irmãs!
O Conselho Nacional do Laicato do Brasil – Regional Leste II – CNLB – Regional Leste II tem a grata
satisfação de convocar os Cristãos Leigos e Leigas de nosso Regional, bem como os CNLBs
Diocesanos, Equipes de Articulação de Leigos, Pastorais e Organizações Filiadas, para o Encontro
Regional e a XXV Assembleia Geral Ordinária, que será realizado em Belo Horizonte/MG,
Arquidiocese de Belo Horizonte, na Casa de Retiros São José - Redentoristas, nos dias 20, 21
e 22 de abril de 2018.
Estamos vivenciando o Ano Nacional do Laicato e com ele estamos construindo nossa organização,
fortalecendo nossa vocação e missão e despertando em muitos Cristãos Leigos e Leigas o nosso
papel na Igreja e na Sociedade.
Com esta nossa Assembleia e Encontro Regional, queremos animar o Laicato a celebrar os 30 anos
de organização e caminhada no Regional Leste II, aprofundar e motivar no que envolve a Celebração
do Ano Nacional do Laicato na Igreja do Brasil e principalmente em nosso Regional.
Nossas atividades terão início no dia 20/04/2018, sexta-feira, com o jantar às 18 horas e o
encerramento será no domingo, dia 22/04, com o almoço. Em anexo, segue a proposta de pauta,
que será aprovada no início de nossos trabalhos e outras informações uteis.
Favor realizarem as inscrições até o dia 13/04/2018 através do link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8mRmRfkxx5IZ-1EvErDu_Xybj7p63AR3YNxSkq2rusU0fqw/viewform?c=0&w=1

Solicitamos às Arquidioceses e Dioceses que ainda não tem o Conselho Diocesano de Leigos
organizados, que mesmo assim, enviem pelo menos dois leigos/as para nossa Assembleia e
Encontro e a partir daí iniciem a organização do Laicato.
Lembramos a todos os Conselhos Diocesanos da importância de trazer a contribuição anual
estatutária no valor de 1(um) salário mínimo vigente.
Na certeza de tê-los conosco nas fileiras dos que lutam pela Civilização do Amor, sinal do Reino,
contamos carinhosamente com a presença de todos e todas!

Continua...
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INFORMAÇÕES UTEIS
COMO CHEGAR A CASA DE RETIROS SÃO JOSÉ - REDENTORISTAS
Endereço: Avenida Itaú, 475 – Bairro Dom Bosco – Belo Horizonte - MG.
Ônibus Coletivo- Ao chegar na Rodoviária Central de Belo Horizonte, sair a pé na direção da
Avenida Afonso Pena, 367 (cerca de 450 metros) tomar o ônibus nº 4108 (Pedro II/Mangabeiras) e
descer no ponto, próximo a Rádio Catedral (Radio América), andar 450 metros na Avenida Itaú, 475
(Casa de Retiros São José). Neste Mesmo ponto pode tomar o ônibus 4034 (Novo Dom Bosco /
Savassi Via Padre Eustáquio (Via Novo Dom Bosco E Conj. Filadélfia) e descer na Rua Ivaí, 158
(bairro Dom Bosco), andar a pé 210 metros até o local.
Metrô (a melhor opção) – Tomar o Metrô na estação Santa Tereza (atrás da Rodoviária de BH)
sentido Eldorado e descer na estação Gameleira. Da estação Gameleira indo a pé, passar pela
passarela, entrando dentro da PUC – MG e sair no portão da Avenida Itaú e seguir até o nº 475.
Outra sugestão é sair desta estação e andar cerca de 300 metros e tomar o ônibus coletivo S41 e
descer na Rua Ivaí, 158, andar a pé 210 metros até o local.
Outra sugestão e tomar taxi ou uber.
ONIBUS ESTADUAL E INTERESTADUAL
Belo Horizonte – MG recebe ônibus de todas as partes do estado de MG e de algumas cidades do
ES. O importante e chegar a Rodoviária Central de Belo Horizonte – MG. O transporte dos
Delegados e Convidados é de responsabilidade das Arqui/Dioceses e Organizações Filiadas.
AEROPORTO
Quem chegar por Confins, deve tomar o coletivo chamado “Conexão Aeroporto”. Para tomar este
ônibus tem um guichê em frente ao aeroporto. Ao adquirir a passagem você deve pedir para tomar o
ônibus que passe pela rodoviária central de Belo Horizonte. No ônibus convencional o valor da
passagem é R$ 12,70 e no executivo R$ 27,70. Melhores informações através do site:
http://www.conexaoaeroporto.com.br/rodoviaria-bh
ASSESSORIA
Robson Ribeiro, Cristão Leigo, Casado, Graduado em Historia, Mestre em Teologia pela FAJE de
Belo Horizonte – MG e atua em cursos de formação na Arquidiocese de Juiz de Fora – MG.
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
A hospedagem e alimentação dos DELEGADOS neste Encontro/Assembleia e por conta das
ARQUI/DIOCESES. A diária da casa é de R$ 135,00 por pessoa/dia. Serão duas diárias totalizando
R$ 270,00 por pessoa. Quem chegar na sexta pela manhã pagará mais meia diária (R$ 67,50).
Quem chegar entre 11 e 12 h (horário do almoço) pagará a mais R$ 30,00. Para os Delegados, o
CNLB do Regional Leste II pagara R$ 35,00 por diária, ou seja, R$ 70,00 para ajudar nas
despesas de estadia na casa. Com isto, as Arqui/Dioceses deverão pagar por Delegado R$
100,00 a diária, totalizando R$ 200,00 por duas diárias.
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, material para
anotação, Documento 105, bíblia e outros. Teremos nesta Assembleia um espaço para que os
diocesanos partilhem alguma iniciativa da sua Diocese/Conselho (Cartaz, símbolos, trabalhos
realizados, dentre outros) para exposição.
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NOITE CULTURAL
Para a noite cultural trazerem algo que possa representar a região de origem de cada delegado
(alimentos e outros) para partilha. Cada participante deverá trazer para uso neste momento traje que
relembra os anos 60 para usar, pois teremos um momento de confraternização com este tema.
JUVENTUDE
Solicitamos às Arquidioceses e Dioceses que dentre os 02 (dois) delegados, um (a) seja jovem,
ligado ao setor juventude/PJ da Arqui/Diocese. Portanto, cada Arqui/Diocese deverá enviar além
do Presidente do CNLB Diocesano dois delegados, sendo um destes um(a) jovem.
CONVIDADOS
Havendo vagas as Arqui/Dioceses poderão enviar outros participantes como convidados, neste caso
favor entrar em contato: Adriano – (33) 99961-1806.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Conheça o local do Evento acessando o link: http://casaderetirossaojose.com.br/
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