CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL – REGIONAL LESTE 2
PV/SAV - Regional Leste II | 38ª Assembleia Anual
17 a 19 de novembro de 2017
ABRE CAMPO, MG, 11 de setembro de 2017.
“Rabi [...] onde moras?”. Ele respondeu: “Vinde e vede” (cf. Jo 1,38)
Estimados(as) animadores (as) da PV/SAV do nosso Regional Leste 2,
Após o mês vocacional, momento rico e belo em que a Igreja se volta com mais ênfase para a
reflexão e ação sobre as vocações, nos preparamos com grande alegria e expectativa para a Assembleia
Anual da PV-SAV de nosso Regional Leste 2.
Neste ano, em comunhão com os preparativos para a XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos
Bispos em Roma no ano de 2018, cujo tema é: “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”, decidimos
abordar em nossa assembleia esta temática até como forma de estudar o Documento Preparatório e apontar
algumas luzes sobre o tema do discernimento vocacional, que é de extrema importância na vida de cada
cristão, e sobretudo no trabalho de acompanhamento vocacional junto aos adolescentes e jovens em nossas
dioceses. Para isso, iremos contar com a assessoria do Padre Pe. Paulo Sérgio Carrara, CSsR. É mestre
em teologia com especialização em teologia espiritual pela Pontifícia Faculdade Teológica Teresianum de
Roma (2003) e doutorado em teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte
(2010). Atualmente é professor de teologia na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte
– FAJE, no Instituto Santo Tomás de Aquino – ISTA e no Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário
– Diocese de Caratinga. Membro do Grupo de Pesquisa Estudos de Cristologia da FAJE. Membro da
SOTER.
Obs: pedimos que aos participantes que leiam o Documento Preparatório para o Sínodo dos Bispos, o qual
poderá ser encontrado em livrarias e na internet.
Data: 17 a 19 de Novembro de 2017
Local: Casa de Retiros São José – Avenida Itaú 475 – Dom Bosco – Cep:30730-280 Belo
Horizonte - MG Fone: (31) 3411-5040
Início: 16h (sexta-feira) chegada
Término: 12h (com almoço no domingo)
Taxa de inscrição: R$35,00 (deverá ser paga ao Pe. George assim que chegar à casa de
retiros)
Hospedagem: quarto individual: R$400,00 (2 diárias: R$200,00)
quarto duplo: R$300,00 (2 diárias: R$150,00)
day use (Modalidade para quem não ficará hospedado na casa, mas irá participar da
programação e realizar as refeições.): R$ 178,00 (2 diárias:89,00)
Número de participantes por Arqu(diocese): 05

ATENÇÃO
INSCRIÇÃO: será feita via online no site da CNBB do Regional Leste 2: www.cnbbleste2.org.br
até o dia 31 de outubro.
HOSPEDAGEM: as reservas são de responsabilidade de cada participante e devem ser feitas com a
administração da Casa de Retiros São José pelo e-mail contato@casaderetirossaojose.com.br.

Lembramos que o pagamento das diárias é feito diretamente na secretaria da Casa de
Retiros São José durante o encontro. A secretaria emite a nota fiscal caso seja solicitada.
Que Maria, Mãe de Misericórdia, que soube com alegria dizer sim aos planos de Deus, nos inspire cada dia em
nossa missão vocacional. Desde já seja muito bem vindo/a para a nossa assembleia, sua presença será motivo de
alegria para todos nós.
Fraternalmente,

Coordenador da PV-SAV Regional Leste II

38ª ASSEMBLEIA DA PASTORAL VOCACIONAL/SAV – REGIONAL LESTE 2
TEMA: O DISCERNIMENTO VOCACIONAL
Assessor: Pe. Paulo Sérgio Carrara, CSsR
PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira – 17/11/2017
16h – Chegada/ acomodação/cafezinho
18h – Missa – responsável: Belo Horizonte 19h – Jantar
20h – Apresentação da Pauta e dos Participantes por Províncias
20h30min – Esboço do Diretório da Pastoral Vocacional e IV Congresso Vocacional do Brasil (Pe. Eliseu)
22:00h – Descanso, chá.

Sábado – 18/11/2017
7h – Missa – responsável: Província Uberaba e Província de Mariana
8h – Café 8h30min – Assessor
10h – Cafezinho
10h30min – Assessor
12h – Almoço
14h – Assessor
16h – Cafezinho
16h30min – Assessor
17:30min – Projeto: Escola Vocacional do Regional Leste2 (Pe. Eliseu)
18:30h – Momento mariano – Ano Mariano Nacional responsável: Província Juiz de Fora e Vitória
19:30h – Jantar

Domingo – 19/11/2017
7h30min – Café
8h – Assessor
10h – Cafezinho
10h30min – Missa de Encerramento – Província de Diamantina e Montes Claros
12h – Almoço
Obs: As dioceses que desejarem poderão trazer subsídios vocacionais para partilhar com os participantes.

